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 الديباجة: أوال

وأصالته من جهود  قيمتهتراثا علميا وحضاريا وفكريا، يستمد  بشكل عام متثل املخطوطات     
وتراث اللغة واألدب  ،الالحقةإىل األجيال  هاتوثيق العلوم ونقلانتاج املعارف و العلماء السابقني يف

خطو  يف ازجاارر يتميا صخووصية الدور اوحمور  الي  يدديه يف بلور  اوهوية الثقافية وقحقيق امل
علماء ازجاارر عرب خمتلف حقبها التارخيية اليت لطاملا ساهم ف يف بعدها االنطولوجي واملعريف، اليات

منافسة املشارقة وغريهم يف و غوية واألدبيةلالبرزت فيها معاملشخويتها احلضارية يف انتاج املعارف 
النص التراثي متاشى وجود عالية قل نظريها، وقد وكانت لبعض مدلفاهتم قيمة علمية  ،هيا اجملال

ومتطلبات احليا   يف ازجاارر مع انتاج املعارف اشباعا للفضول العلمي والفين األديب املخطو 
وعاىن يف العور الوسيط من الوراعات العقدية  ،متألت به اخلاارن العامة واخلاصةاو احلضارية،

ومن ناحية أخرى  ،مبدأ سحق اآلخر وطمس معامله وآثاره يف بعض األحيان وامليهبية اليت كرست
بالتنوع الفكر  وامليهيب، ويف العور احلديث حيث انكمش العطاء الفين واألديب  تأثر يف كمه

والعلمي بشكل عام سارعت بعض املراكا العلمية حلفظ املخطو  يف خاارنها على غرار الاوايا 
أحلك املراحل اليت مرت هبا ازجاارر قحت نري االستعمار الي  بأمان عرب  هواملساجد العتيقة ونقلت

 .إىل أجيال االستقالل تراثها الفكر  واألديب بإتالفدا لطمس هوية شعبها سعى جاه
، وفهرسته وتونيفهوحفظه التراث املخطو   الكشف عنوقد بيلت اليوم جهودا كبري  يف    

حىت ازجمعيات سامهت يف ذلك املخابر، بل وأسست وشيدت ليلك املراكا املتنوعة واملكتبات و
وبعض الشخويات اليت أولعت بالتراث وعرفت قيمته احلقيقية، ليوضع يف األخري قحت أيد  

 العوملة فيه رخيهيه ازجهود ناقوة يف ظل معترك معيشي تكل لكن تبقى اوحمققني والباحثني، 
 متس اليت الفارقة وخماطرها والشعوب، لألمم الثقايف واملوروث اوهوية على السلبية بظالوها الثقافية
 .واالضمحالل بالتشويه الوطنية اوهوية يهدد مبا ازجوهرية، التراثية قضاياها

 
 



 
 امللتقى أهداف :ثانيا

 .ازجاارر  التراث تأصيل يف أثرها وبيان باملخطوطات التعريف •
 .  التعريف بازجهود اليت متت فيما خيص ازجمع والتونيف •
 .املخطوطات تلقاها اليت التحديات استشراف •
 .التراثية املخطو  قيمة السترداد وعملية علمية آليات إجياد على العمل •
 .أمة أ  حضار  مقومات على احلفاظ يف املخطو  بأمهية الطلبة توعية •
 االشكالية :ثالثا

قحقيق التراث األديب املخطو  يف  بواقع وآفاق  تعاجل جوانب موضوع امللتقى اإلشكالية املتعلقة
   :على األسئلة الفرعية التالية  اإلجابةازجاارر من خالل حماولة 

  ما هو واقع الكشف عن املخطو  يف ازجاارر وفهرسته؟ •
         ماهي مناهج واجتاهات اوحمققني قدميا وحديثا يف قحقيق التراث األديب؟ •
      ة واألدب املوجود يف ازجاارر؟ماهي القيمة العلمية والفنية ملخطو  اللغ •
إىل أ  مدى أسهم علماء ازجاارر عرب خمتلف العوور يف انتاج املعارف اللغوية  •

      واألدبية؟
 هل يوفر النص التشريعي يف القانون ازجاارر  محاية تامة للتراث املخطو ؟ •
 امللتقى محاور : رابعا

 . واقع املخطوطات يف ازجااررتراث اللغة واألدب املخطو  يف ازجاارر :لاألو احملور
 .-الواقع واملأمول -التراث األديب املخطو  يف بيئة التحقيق والنشر :الثاين احملور
 .التراث األديب املخطو  قحقيق يف ازجاارريني العلماء جهود :الثالث احملور
 املخطو  يف النووص التشريعية ازجااررية :الرابع احملور

 التراث األديب املخطو  ورهانات تعميق اوهوية وبعث النهضة األدبية والفكرية :  احملور اخلامس
 



 
 املشاركة شروط:اخامس

 .نشره أو به املشاركة سبق قد يكون ال أن على باألصالة البحث يتسم أن •
 .امللتقى حماور أحد مع مرتبطا يكون أن •
 . الدكتوراه وطلبة الباحثني األساتي  لكل املشاركة باب فتح •
  .اإلعالن يف موضح هو كما اوحمدد  باملواعيد االلتاام ضرور  •
 arabic صخط ومكتوبة صفحة 15 إىل صفحات 10 حدود يف املقدمة املداخلة تكون أن •

simplfied العربية،وصخط باللغة للمداخالت 14 حجم time new arabic حجم 
 صفحةل ك آخر يف 10 باحلجم اوهوامش تكون أن األجنبية،على بالغة للمداخالت 12

 (. البحث آخر يف واملراجع املوادر قارمة إىل باإلضافة (صفحة لكل جديد)
 .للملتقى العلمية اللجنة لتحكيم املداخالت مجيع ختضع •

 املنظمة الجهات

 ـخنشلة لغرور عباس جامعةت واللغا اآلداب كلية 
 ـازجاارر العربية للغة األعلى اجمللس 
  ازجاارر  –اجمللس اإلسالمي األعلى 
  احلامة ،ازجاارر –املكتبة الوطنية 

 قىللملت الشرفي الرئيس

 ـخنشلة لغرور عباس جامعة مدير : الواحد عبد شالة د.أ 
 العربية للغة األعلى اجمللس رريس :بلعيد صاحل د.أ 
 رريس اجمللس اإلسالمي األعلى : عبد اهلل غالم اهلل . د 
 احلامة  –مدير املكتبة الوطنية : د منري هباد  .أ 

 
 



 امللتقى رئيس

 شلغوم نعيمة.د 
 املنسق العام للملتقى 

 د بدر الدين خالف   عميد كلية األدب و اللغات.أ 
 اللجنةالعلمية رئيس

 خنشلة لغرور عباس ـجامعة بوشعشوعة رابح. د 
 أعضاء اللجنة العلمية

 العربية للغة األعلى اجمللس رريس بلعيد صاحل   /د .أ     
 خنشلة لغرور عباس جامعة عيالن عمرو  /د.أ
 بسكر  خيضر حممد جامعة فورار خلضر بن احممد  /د.أ
 2ازجاارر جامعة مريبعي الشريف /د.أ
 خنشلة لغرور عباس جامعة خديش صاحل /د.أ
 البواقي أم مهيد  بن العريب جامعة حنبلي فاتح /د.أ
 خنشلة لغرور عباس جامعة جميد قر  /د.أ
 خنشلة لغرور عباس جامعة رواق حورية /د .أ   
 خنشلة لغرور عباس جامعة صورية جغبوب  /د.أ
 تبسة التبسي العريب جامعة برباق ربيعة /د.أ
 نسيمة سعيد      جامعة تلمسان / د .أ
 باتنة جامعة املالك عبد مغشيش /د
 خنشلة لغرور عباس جامعة تومي هشام /د
 البواقي أم مهيد  بن العريب جامعة نايب نسيمة /د
 خنشلة لغرور عباس جامعة الورد  غنيمي /د        
 خنشلة لغرور عباس جامعة حجاز  كرمية /د



 خنشلة لغرور عباس جامعة عون سعاد /د
 أدرار جامعة كروم اهلل عبد /د
 خنشلة لغرور عباس جامعةييت ما مخيسة /د
 خنشلة لغرور عباس جامعة لعور سهيلة /د
 خنشلة لغرور عباس رمحون عبد القادر                      جامعة/ د
 شريف خلميسي                         جامعة العريب التبسي تبسة / د
 جامعةعباسلغرورخنشلةزيد طاييب                             / أ
 العربية للغة األعلى باجمللس الدراسات مكتب رريس احلفيظ عبد سهام / أ

 التنظيمية اللجنة رئيس

 خنشلة ـ لغرور عباس جامعة ـص موا مجعة /د 
 والتقنية  أعضاء اللجنة التنظيمية

 جنار فوز  /د
 جد  وليد /د
 قشيش اوهامشي /د
 بوزيان إميان /د
 ولدعمار حسينة /أ
 حفوي بن دليلة /أ
 علي صيد د . 

 بالويل مراد 
 مبارك شباح 

 
 
 



 
  :مهمة مواعيد
 2022/01/15 : غاية إىل 10/10/2122 ::من ابتداء امللخوات تستقبل •
 2022/01/25: غاية إىل 2022/01/17 :منا ابتداء املقبولة امللخوات على الرد •
  2022/02/25:غاية إىل 2022/01/27 :من ابتداء املقبولة املداخالت ترسل •
 :اإللكتروين الربيد إىل املداخالت ترسل •

congre-atourath@univ-khenchela.dz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شاركةم استمارة
 :الوطني الملتقى في

 الجزائر في التراث األدبي المخطوطتحقيق "
 "واآلفاق الواقع

 2222مارس 31، 31ي يوم
 : مع باالشتراكخنشلة  لغرور عباس جامعة واللغات اآلداب كلية
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