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ة الذًملشاطية الشعبيةا     لجمهوسٍة الجضائٍش

   وصاسة الحعليم العالي والبحث العلمي                  

خيشلة / الجضائش –جامعة عباط لغشوس   

كعم اللغة وألادب العشبي -آلاداب واللغات كلية  

 

 

 

  

 :بعىوان ألاول  اإلاؤثمش الذولي الافتراض ي

 "العشدي الحخييل بين الواكعية و   راجي -الخطاب الشوائي العشبي  العير"

 
- The Arab narrative discourse bi-biographical between realism and 

narrative fiction 
- Le discours narratif  arabe bi-biographique entre réalisme et fiction 

narrative 
 2022 مازض  10 -09  ًىمي  Google meetاإلالسز جىظيمه بخلىيت 

 الذًباجة

جبدو الظيرة الراجيت مً أهثر ألاحىاض بلبلت ومسوهت، ختى لخىؿف بأنها )حيع مساوغ( ًمىً أن           

الىخابت في  العسبيخيي؛ أًً ًمازض الخطاب السوائي الظير ذاحي  -وؿف -ؿىزة -كـت -ًخمدد لييىن زواًت

الظيرة الراجيت، ال هجيع أدبي ًترحم جسحمت فسدًت عاػها وعاٌؼها فلط، بل حيظا أدبيا؛ ًترحم واكعا 

إزكه في الخاكس، في طعي لخددًد العالكت بين الراث  مىكىعيا جفاعل معه الياجب في اإلااض ي، ٍو

في جفاؿيله باالزجياش على الراهسة للملمت  الىبؽواإلاىكىع، وبين ألاها وآلاخس؛ وهي بلدز ما جسجىص على اإلااض ي و 

، في بىح طير ذاحي، وعبر امتزاج في خياة الصخـيت أو الظازد ػخاث اللخظاث اإلاىفلخت وألاخدار اإلاازكت

 .السواًت بالخطاب الظير ذاحي

ً مىفلخت م أو ئن الفلاء الداللي الري جسطمه الظير الراجيت ليع مجسد للطاث مظترحعت مً الصمً اإلااض ي 

اث حظدبد بـاخبها فيترحمها في عمل أدبي ًمسح به مؼاعس الخب أو  أو طلطت العلل والىعي  مجسد ذهٍس

 .ذلً... ئهه عالم طيميائي مخيامل ًىمى في زخم الراهسة لىً بسؤٍت طازد/مبدع ئلىالخرالن أو الخىين وما 

ئاث اإلااض يحراجيت جسحمت ألخاطيع وخطاب هفس ي ٌعمل على جسميم ااجبرش الىخابت التر          لراث وفم حٍص

اث ومالخلت اإلاىاكف اإلاإإلات بسؤٍت ذاجيت فدظب؛ وئهما هي اإلاجاٌ الخخييلي  وفسخت ال الطترحاع الرهٍس

 الخـيب إلالازبت ما هى ػيري مً وحهت هظس ذاجيت 
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اإلاعاوي والليم ًبرش الىّف الظير ذاحي مسهص جالق خـيب للعدًد مً الخطاباث التي جتزاخم خاملت العدًد مً 

 .واإلاؼاعس واإلاىبىجاث والخياالث

جدلي الياجب مدي وعبر مظاءلت مؼسوعت عً الىخابت وطيلت إلزباث خلىز الراث  ػيلذ ومً هرا اإلاىطلم 

ل الراحي ئلى حمالي في ظل جىاشج العىاؿس الراجيت واإلاىكىعيت، والازجلاء ئلى  باألماهت والـدق عىد جدٍى

 .وزواًت زاكيت  ذاجيت هاجختالخمييز بين طيرة 

 أهذاف اإلالحلى

 .خاؿت   الجصائسي و  عامت العسبي  ذاحي -الظير الهخمام بالخطاب السوائيا -

 ذاحي. -عسق ألاطع الفىيت التي ًلىم عليها الخطاب الظير -

 ذاحي واإلاظيىث عىه.-الخطاب السوائي الظير -

 ؤلابداعيت.مساعاة الخىىع في اخخياز اإلادوهاث مً أحل ملازبت الىـىؾ  -

 حصجيع الخع ؤلاهخاجي والبدثي لدي طلبت الدهخىزاه وألاطاجرة الباخثين . -

 محاوس اإلالحلى

 ومفهوما، ثصييفا وثجىيعا. وشأة: العيرة الزاثية اإلاحوس ألاول :  -

الجيغ ألادبي/  إشكاليةراجي/ -هوٍة الىص الشوائي / الحعالم العيرالعيرة الزاثية و  اإلاحوس الثاوي: -

 راجي/ ميثاق الحخييل العير راجي. -معحوٍات الحماط الفني بينهما/ اإلايثاق الشوائي/ ميثاق العير

 .ثجليات العيرة الزاثية في اإلاتن الشوائي العشبياإلاحوس الثالث :  -

 .اإلاتن الشوائي العشبيالزاثية في  ةالعير آليات ومشجعيات اشحغال  اإلاحوس الشابع: -

 .اللص الزاجي فاقآاإلاحوس الخامغ:  -

 ثجاسب وشهادات في الكحابة العير راثية اإلاحوس العادط: -

 خيشلة(. -عباط لغشوس  جامعة )مذًش عبذ الواحذ شالةأ.د  :للملحلىالشئيغ الششفي           

 د. بذس الذًً خالف: عميذ كلية آلاداب واللغات: ؤلاششاف العام للملحلى           

 :    د. جمعة مصاص سئيغ اإلالحلى          

 .د. هشام ثومي : سئيغ اللجىة العلمية              

 أعضاء اللجىة العلمية:      

أ.د طليمان خظً 

دان  ٍش

 ليبيا -حامعت طبرق  أطخاذ الخعليم العالي

 حامعت اإلاىىفيت/ مـس أطخاذ الخعليم العالي أ.د عيد بلبع



3 
 

هـسة اخميد  د 

 حدوع

 

 حامعت ألاهباز/ العساق أطخاذة الخعليم العالي

 حامعت ؤلامازاث العسبيت اإلاخددة أطخاذ  مداكس أ.د ًىطف خطيجي

 حامعت مىىبت جىوع اطخاذة مداكسة أ. د طلىي الظعداوي 

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  أطخاذ الخعليم العالي أ.د ًىطف لطسغ

 خيؼلت/  الجصائس حامعت أطخاذ الخعليم العالي أ.د عمس عيالن

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  أطخاذ الخعليم العالي أ.د خىزٍت زواق

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  أطخاذ الخعليم العالي زػيد بلعيفتأ.د 

 حامعت خيؼلت/  الجصائس أطخاذ الخعليم العالي أ.د طميت فالم

 حامعت الؼلف / الجصائس  أطخاذ الخعليم العالي طاطا بً كسماش أ.د 

 حامعت ام البىاقي/ الجصائس أطخاذ الخعليم العالي بللاطم دهدون أ.د

 حامعت حيجل/  الجصائس أطخاذ الخعليم العالي أ.د فيـل ألاخمس

م بىشزدة  آطيا حباز كظىطيىت/ الجصائس اإلادزطت العليا لألطاجرة  د. مٍس

ج / الجصائسحامعت  -أ-أطخاذ مداكس د. عصالدًً حالوجي ٍس  بسج بىعٍس

ىت بؼصو   خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -أ-أطخاذ مداكس د.  ؿابٍس

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -أ-أطخاذ مداكس عبد الخميد خخالت د. 

 /  الجصائسدزازأحامعت  -أ-أطخاذ مداكس د. عبد هللا هسوم

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -أ-أطخاذ مداكس  د. لىؿيف بدز الدًً

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -أ-أطخاذ مداكس د. عاإلات خرزي 

ىت  /  الجصائسالؼلفحامعت  -أ-أطخاذ مداكس  د.ؿفيت بً ٍش

 ٌ  /  الجصائس الؼلفحامعت  -أ-أطخاذ مداكس د. عسحىن الباجى

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -أ-أطخاذ مداكس د.زابذ بىػعؼىعت

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -أ-أطخاذ مداكس د. وظيبت مظاعدًت

ج /  الجصائس -أ-أطخاذ مداكس د. طليم طعدلي ٍس  حامعت بسج بىعٍس

 1حامعت باجىت  -ب-أطخاذ مداكس د. لعجاٌ لىدل

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -ب-أطخاذ مداكس د. طعاد عىن 

مت حجاشي   خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -ب-أطخاذ مداكس د. هٍس

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -ب-أطخاذ مداكس بىشٍان ئًماند. 

تي  خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -ب-أطخاذ مداكس د.خميظت مٍص

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  -ب-أطخاذ مداكس د. بىطاخيت ػىيت

 1مىخىزي كظىطيىت  ؤلاخىةحامعت  -ب-أطخاذ مداكس د. مليىت خيمس

 1مىخىزي كظىطيىت حامعت ؤلاخىة  -ب-أطخاذ مداكس د. اخالم العلمي

 1حامعت باجىت  ماحظخير في ألادب الخدًث أ. طمساء حباًلي
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 .د. وعيمة شلغوم   سئيغ اللجىة الحىظيمية: 

 أعضاء اللجىة الحىظيمية

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  د. الهاػمي كؼيؽ

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  د.طهيلت لعىز 

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  أ.خظيىت ولد عماز

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  أ. دليلت بلخفص ي

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  عبد الخالم بلياف أ.

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  وليد حدي . أ

 خيؼلت -عباض لؼسوزحامعت  هادًت عبروق . أ

 خيؼلت -لؼسوز عباض حامعت مساد بالىلي

 خيؼلت -لؼسوز عباض حامعت فىشي عمساوي

 خيؼلت -لؼسوز عباض حامعت خمصة عىاًجيت

 ششوط اإلاشاسكة:

 التزام الباخث بأخد مداوز اإلالخلى. -

 ًيىن البدث أؿيال ػير ميؼىز وال مظخل مً بدث أو هخاب أن -

 بؼسوط البدث العلمي . الالتزام  -

 .14، للهامؽ 11حجم  Simplified Arabicالتهميؽ في آخس  البدث مع ئزباث اإلاـادز واإلاساحع ، الخط  -

 مىحصة. علميت ولمت مسفلت بظيرة 300اإلالخـاث باللؼت العسبيت وال جخجاوش جسطل  -

 في خالت  طالب دهخىزاه مع مؼسفه ئال  ال جلبل البدىر اإلاؼترهت -

ً)جأال  - د عدد ؿفداث اإلاداخلت عً عؼٍس ت للدزااث( ؿفد10)عؼس لل عً وال ج( ؿفدت 20ٍص طاث ، وحعطى ألاولٍى

 الخطبيليت.

ت والفسوظيت. باخديحظمذ اإلاؼازهت  -  اللؼاث الثالر: العسبيت والاهجليًز

ذ الالكترووي:   bibiographique2021@gmail.comثشظل اإلالخصات  على البًر

 مواعيذ مهمة

  2021 دٌعمبر 31اإلالخصات:   إلسظالأجل  أخش. 

  :2022 جاهفي 11الشد على اإلالخصات 

  2022فيفشي  20: جل إلسظال اإلاذاخالتأأخش   

  :خ اوعلاد اإلاؤثمش  بحلىية الححاضش عً بعذ  2022ماسط  10-00 ًومي ثاٍس

  ة -لغات اإلاؤثمش: العشبية  الفشوعية –ؤلاهجليًز

 :794870546(213)00 الهاثف:      للحواصل والاظحفعاس 

ذ اإلاؤثمش:   bibiographique2021@gmail.comبٍش
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