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 الجمهورية الجسائرية الدًمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة

 كلية آلاداب واللغات والفىون 

 قسم اللغة العربية وآدابها

شكاليات الثقافة والهوية "إوحدة البحث " ألادب الجسائري و           

 

 

 

 

 

      

     

الؽكل الابشص لخمظهشاث الخطاب الابذاعي والثهافي في غاإلاىا اإلاػاـش ار اوػكعذ في مخىه "  العشد  "لهذ أـبح   

: الهىيت ، الزاث ، اليعىيت ، الخيىيت التي لها ـلت بحياجىا وماليىا وحالشها ومعخهبلىا اإلاخحىل مخخلل الهماًا 

لخاسيخ ، الػالنت مؼ آلاخش ، واهكلخذ جلك الهماًا مً ـشاع الخماساث ، الػالنت با، الهيمىت ، الخػذدًت الثهاقيت 

الشؤيت اإلاشكضيت التي كشظتها الخذاثت الؿشبيت الى آقام مىكخحت جشقذَا اؼكال اإلاهاومت الثهاقيت والعياظيت التي 

   ".خطاب ما بػذ الكىلىهياليت" َى أال و  احخمنها واحذ مً ابشص الخهىل اإلاػشقيت والابذاغيت اإلاػاـشة 
بػاد الهيمىت أ مًوئرا كان َزا الخهل ًخأظغ في الػمو غلى ههذ خطاب اإلاشكضيت الؿشبيت وما اهبثو غىه    

ياث أالكىلىهياليت ثهاقيا وظياظيا ، جلك التي قشلذ   هماط حاَضة مً الشؤيا والككش  اظتهذقذ احخىاء الخفـى

ا واح عاغها واخخالقها ، قاهه حهل ًلخهي ويخكاغل في أظعه الثهاقيت ومىابؼ الخحشس في الثهاقاث الاوعاهيت غلى جىَى

، وغلم الاحخماع  وغلم الىكغ اللعاهياث مثل الخاسيخ والكلعكت وألاهثروبىلىحيا و ومهامه الكبري بحهىل مخػذدة 

وغلم احخماع الادًان والعيميائياث الثهاقيت حيث حؽكل جلك الخهىل مجخمػت مىابؼ الخككير  الخػذدي الىهذي الزي 

ًىاحه اؼكال الهيمىت اإلاخخلكت خاـت في ألاوظاط الثهاقيت والخماسيت التي غاهذ مً العيطشة الاظخػماسيت وحػشلذ 

و اإلاؿشب ألى محاوالث ممىهجت للخكخيذ و الدؽىيه و الاخماع ومنها جحذًذا ظيانىا الػشبي الاظالمي في اإلاؽشم ئَىياتها 

 غلى حذ ظىاء .

اهطالنا مً أَميت َزًً الخهلين اإلاػشقيين : العشد  ، وما بػذ الكىلىلىياليت ، واهطالنا مً أَميت الاؼكاليت    

الىاؼئت مً حػاسك معاساث العشد ما بػذ الكىلىهيالي مؼ مخططاث الهيمىت الثهاقيت للمشحلت الكىلىلىياليت في 

جحذًذا جخهذم وحذة البحث " ألادب الجضائشي  ي لجضائش اي ظيانىا الثهافي الػشبي غامت وظيانىا الثهافي وألادب

 واؼكالياث الثهاقت والهىيت " باهجاص َزا اإلالخهى الىطني ألاول لمً حعاؤل محذد بؽكل مبذئي غلى الىحى الخالي :  

 

 

 ما بعد الكولوهيالية ؟ خطاب  العربي والجسائري ضمن جسدها السردبداعية التي ماهي التحوالت الثقافية وؤلا 

 

: التحاضر  عن بعدثطبيق بواسطة ألاول  وطنياإلالتقى ال  

: السرد وخطاب ما بعد الكولوهيالية   

 من خطاب اإلاركسية الى  خطاب التعددًة الثقافية 

2021 ماي 27 – 26  
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 الخػشيل بحذود خطاب ما بػذ الكىلىهياليت  -

 جمثل جحىالث الخطاب العشدي في مشحلت ما بػذ الكىلىهياليت  -

 الكىلىهيالي َم الهماًا التي جىاولها العشد ما بػذ أبشاص ئ -

 هماط العشد ما بػذ الكىلىهياليأجمثل  -

َذاف اإلاهاومت والخحشس مً الهيمىت أاظخكؽاف غالنت العشد ما بػذ الكىلىهيالي ودوسٍ في أؼكال و  -

 الاظخػماسيت 

 بىاء ؼبكت حػشيكيت بالىفىؿ والكخاب الجضائشيين والػشب لمً حهل العشد ما بػذ الكىلىهيالي   -

 ظاث العشدًت ما بػذ الكىلىهياليتحيت اإلاطبهت في الذساجمثل الفيـ اإلانها  -

 

 (الػشبي  –) هفىؿ العشد الجضائشي ؼكاليت الهىيت ئالعشد و  -

 (الػشبي  –) هفىؿ العشد الجضائشي ثىائيت ألاها وآلاخش  -

 (الػشبي  –) هفىؿ العشد الجضائشي العشد والخػذدًت الثهاقيت واللؿىيت  -

 (الػشبي  –) هفىؿ العشد الجضائشي ثهاقيت بين اإلااض ي والخالش  -اليعىيت والاؼكاليت العىظيى -

 (الػشبي  –) هفىؿ العشد الجضائشي العشد والخاسيخ : مشحػيت اإلااض ي ومؽكالث الخالش  -

 (الػشبي  –) هفىؿ العشد الجضائشي العشد والكلعكت : الشؤيا والخخييل  -

 (الػشبي  –) هفىؿ العشد الجضائشي ؼكال اإلاهاومت غبر الفىسة أالعشد والعىما :  -

   

 

 سئيغ الجامػت  –بشابح محمذ الؽيخ الشئيغ الؽشفي : أ.د  /1

اب معػىدا.  مإطش اإلالخهى : /2  غميذ كليت آلاداب واللؿاث والكىىن  -د/ غبذ الَى

 محمذ نشاػ .د/ ا. سئيغ اإلالخهى : /  3

 -سئيغ نعم اللؿت الػشبيت وآدابها  -بً دومت كشقاوي / ميعو اإلالخهى : د/  4

 قشحاث مىظاوي / سئيغ اللجىت الػلميت للملخهى: د/ 5

 هاًل ظكيان  : د/  يتلجىت الخىظيمال/ سئيغ 6

 

 

  –حامػت الجلكت  -أ.د /نيؽىبت أحمذ   

 حامػت الجلكت  –أ.د/ قيطغ غبذ الهادس 

 حامػت الجلكت  –أ.د/ حؽالف لخمش 

يل أ.د  حامػى الجلكت  –/ لخمش لـى

 حامػت جيزي وصو  –أ.د / ساويت ًحياوي 

 2حامػت البليذة  - د / جىمي ظػيذ 

 حامػت بىيشة  –د/ جىمي ظػيذة 

 حامػت اإلاذًت  –د/ حيىلت ظليم 

 حامػت الجلكت  -د/ مشاح غبذ الخكيظ 

 حامػت الجلكت  -د/ قشحاث مىظاوي 

ىاإلالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــقأهداف / 3  

 اإلالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــقىمحاور  / 4

 / هيئة اإلالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى3

 العلمية للملتقى/ أعضاء اللجىة 3
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 -حامػت الجلكت  -د/ بلػذل طيب 

 حامػت الجلكت  -د/ كشقاوي بً دومت 

 حامػت الاؾىاط  –د/ غثماوي بىلشباح 

 حامػت الجلكت –د / ؾمبان ليلى 

 حامػت الجلكت –د/ بً دساح باًت 

     1 حامػت باجىت –طيب أ .د/ بىدسبالت 

 حامػت الجلكت  –أ.د/ هاوي كشيمت 

 حامػت الجلكت  –ا. د / طيب لطشش ي 

  حامػت الجلكت  –د/ بً َىسة وعيمت 

 حامػت الجلكت  –م الخير أد/ بً ؼشيط 

 حامػت الجلكت  -د/ بشاَيمي الخاج 

  حامػت الجلكت  -د/ ظىيس ي أحمذ  

بيػاث أحمذ   حامػت الجلكت  –د/ بـى

 حامػت الجلكت  -د/ هاًل ظكيان 

 -حامػت جيباصة –د/ظذاط مفطكى 

 -حامػت البليذة   –د/بلػضوقي محمذ 

 -حامػت الجلكت  -بىلشباح  د/ لطشػ 

 –حامػت الجلكت  -د/ ؾشيب حعين ا. 

 حامػت الجلكت  –أ.د/ بىماهت محمذ 

لخيح   حامػت الجلكت  –حمذان أ.د/ بـى

 حامػت الجلكت   -د/ سؼيذ حلىد  

 -حامػت الجلكت  - ً معػىد محمذ الػشبيد/ ب

 -حامػت الجلكت  -د/ بلخيري غبذ اإلاالك 

 حامػت الجلكت  -د/  كمال بً غطيت ا. 

 حامػت معيلت  –د/ الػشبي غبذ الهادس 

 حامػت ألاؾىاط  –أ. د/ غثماوي بىلشباح 

 حامػت الجلكت  -د/ َضسش ي غطيت

 حامػت الجلكت  –د/بىؼيبت بىبكش 

 حامػت الجلكت  -د/ بىصكشي حكىاوي 

 حامػت الجلكت  -د/ بشاَيمي بشاَيم 

 الجلكت  حامػت -د/ غضالوي محمذ 

 حامػت الجلكت  -د/ حىاط ظػيذي

 حامػت الجلكت  -د/ مػمشي ـادم 

 حامػت الجلكت  -د / غلىي هىسد الذًً 

 حامػت الجلكت  -د/ بً َىسة ًىظل 

 حامػت الجلكت  -د/طيباوي غطيت  

 حامػت الجلكت  - د/ بختي غلي

 حامػت الجلكت  -د/ غاًذي طاَش 

 حامػت الجلكت  –د/ حكيمي محمذ 

 حامػت الجلكت  –د/ الػاسف احمذ 

 حامػت الجلكت   –د/ مبروكي كشيم 

 

 

 

 د/ بشاَيمي الخاج 

 د/ بشاَيمي بشاَيم 

 محمذ حكيمي  د / 

 د / الػاسف أحمذ

 كشيم مبروكي د/ 

 هىسة أ / بلػيكاوي 

 أ / غيؽت وعجت 

 أ/ بختي هاًل

 الياط الفادم  أ /

  أ/ حبيطت أم َاويء 

 

 

 

 أن ًكىن اإلاىلىع ميسجما مؼ أحذ محاوس اإلالخهى أ/ 

 الزاجيت.العيرة ملخق مشقو بجهذًم  ب/

 ًدعم بالجذًت أن و  / أن ًكىن الػمل قشدًاج

 ال جهبل اإلاذاخالث اإلاضدوحت . د/ 

  .مخممىا الاؼكاليت والخطت واإلاىهج بىلىح اإلالخق في حذود ـكحت واحذة ًكىن / ٌ

 / اللجىة التىظيمية للملتقى4

 / شروط اإلالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى5



4 
 

 ـكحت 20الى حذود  ـكحاث 12مً اإلاهذمت  لت النهائيتاإلاذاخًكىن حجم / و

 في الهامؾ  12وفي اإلاتن  16 حجم Sakkal Majalla  الػشبي البعيط ي / الكخابت بخط

  آخش اإلاذاخلتالهىامؾ ع / جذسج 

 ظم بين الاظطش 1ظم في كل حهت وبمعاقت  2ؽ/جحذًذ الفكحت ب 

ت جف/  اللهب ، و الصخفيت ) الاظم البياهاث قمال غً خممً اإلاذاخلت النهائيت ملخفا باللؿخين الػشبيت والاهجليًز

 (  مً الفكحت مثبخت غلى الجهت اليعشي ملىهت شخفيت ، ـىسة  لؤلاميل ، سنم الهاجالشجبت ، الجامػت ، 

 وخاجمت  يت دنيهت ممبىطت جحليلغىاويً  م/ جلتزم اإلاذاخلت النهائيت حذود مىهجيت مإطشة بمهذمت و 

 

 

 20/03/2021آخر أجل إلرسال اإلالخصات : 

 30/03/2021الرد على اإلالخصات في أجل أقصاه : 

 30/04/2021ل اإلاداخالت :  آخر أجل إلرسا

  2021/  04/  10الرد على اإلاداخالت : 

 2021/  05/  27 – 26 :  ًومياوعقاد اإلالتقى 

شظل اإلالخفاث واإلاذاخالث غبر 
ُ
 medkerrache70@gmail.com:  آلاحي ؤلاميلج

  حهىم اليؽش غلى غاجو اإلاؽاسكين  .  مالحظت : جيؽش الاغمال في كخاب حماعي
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