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 رة المخبريمدموات د/نادية   :     المنسق العام 
 حالم عثامنيةأ/د :      رئيس الملتقى

 الدباجة

التغيري والّتوق إىل التجديد منذ نعومة جبل اإلنسان على حّب االكتشاف والّنزوع إىل 
أظافره، فكان احِللُّ عنده فعال مالزما للّّتحال، ومظهرا من مظاىر معرفة الّذات، وشكال 
من أشكال الّتفاعل مع اآلخر ونقل أخباره حني تعوزه الوسيلة إىل ذلك، وحتول ادلسافات 

واصلة بني الّشعوب على اختالف  دون االحتكاك ادلباشر، لذلك اعترب الّرحالة دبثابة حلقة
انتماءاهتا اجلغرافّية والعرقّية يتوق إىل رصد األماكن واألفعال واألقوال، ويسّجل تفاصيل ما 

 يشاىد بدقّة الباحث وشغف العامل.
يتمّيز النّص الرحلّي دبقّومات خاّصة على مستوى البناء وادلوضوع مستها االساسّية الّتنوّع 

عن ع من الكتابة القائم على بنية الّسفر، يعرض فيها الّرّحالة تفاصيل والثّراء؛ فهو نو 
مم اّليت زارىا بأسلوب سردي دمتع، تتداخل فيو األجناس خمتلف مظاىر حياة الّشعوب واأل

واألنواع األدبّية دما جيعلو وعاء ينفتح على الشعر، وفّن الرسالة، والسرية  الذاتية، وغريىا. 
تعكس اجلوانب األنثروبولوجّية للمجتمعات اإلنسانّية، تربز فيو عادات وىو حادثة ثقافّية 

الّشعوب وتقاليدىا، عقائدىا ومعتقداهتا، نظمها االجتماعّية والّسياسّية، إّّنا نّص خيتزل 
 الّذات اإلنسانّية يف مواجهة اآلخر بكّل ما يتمّيز بو من ىويّات وثقافات.

ّمة يف الّدرس الّنقدّي العريّب قدميو وحديثو؛ فأّلفت ونقد احتّل النّص الّرحلي مكانة مه
دراسات كثرية حاولت رصد خصوصّياتو على مستوى الّشكل وادلضمون، وتعاقبت مناىج  
كثرية على سرب أغواره، بداية بادلناىج السياقّية اّليت عنيت دبالبسات نص الرحلة وظروفو 

الّسرديّة، وشّكلت  بنيتو األدبّية وخصوصّياهتااخلارجّية، فادلناىج الّنسقّية اّليت رّكزت على 
نثروبولوجّية والثّقافّية نزوعا ما بعد جديدا يف الّتعامل مع ىذا النّص اّلذي ما ادلقاربات األ

زال يستوعب قراءات كثرية، وتأويالت متعّددة ألنو نّص خيتزل حياة اإلنسان: ىويّتو، 
 ..وحضارتو، وثقافتو
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  :تسعى ىذه الّتظاىرة العلمّية إىلأهداف التظاهرة العلمية 
 تسليط الّضوء على النّص الرحلي، وإعادة قراءتو وفق الرؤى النقية احلداثّية. -1
تسليط الّضوء على النص الرحلّي )اجلزائري/ ادلغاريب/العريب( من خالل مساءلة جوانبو   -2

 اإلبداعّية  ادلتعّلقة ببنيتو.
يما قّدمو ادلنجز الّنقدّي العريّب للنّص الرحلّي من قراءات، وما أفضت إليو البحث ف -3

 ادلقاربات احلديثة من تأويات.
 محاور التظاهرة العلمية -
 أدب الرحلة: ادلفهوم وادلصطلح، واإلشكالية األجناسّية. -1
 بينة النص الرحلّي: اخلصائص، وتداخل االجناس. -2
 ادلناىج النسقية(. -ديّب )ادلناىج السياقيةالنص الرحلّي والنقد اال -3
 النص الرحلّي يف ضوء النقد الثقايف. -4
 : الرئيس .د / علي طرش                                    اللجنة العلمية     

 االسم و اللقب الرتبة مؤسسة االنتماء الصفة
 نادية موات أ.م.أ قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا
 خشة عبد الغني أ.م.أ قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا
 ميلود قيدوم  أ.ت.ع قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا
 معلم وردة أ ت ع قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا
 عبد الغني بن الشيخ أ.ت.ع جامعة حممد بوضياف ادلسيلة عضوا
 فوزية عساسلة أ.م.أ قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا
 فوزية براهيمي أ.م.ب قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا
 أسماء سوسي أ.م.ب قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا

 إبراهيم كربوش أ.م.ب قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا

 صالح طواهري أ.م.أ قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا

 محمد اسلوغة أ.ت.ع -عنابة  -جامعة باجي خمتار  عضوا

 اسماعيل بن صفية أ.ت.ع -عنابة  -جامعة باجي خمتار  عضوا

 العايش سعدوني أ.م.أ قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا

 مليكة حيمر أ.م.أ  1جامعة منتوري قسنينة  عضوا

 أحالم عثامنية                              أ.م.أ قادلة 1945ماي 8ج/  عضوا

 سيف اإلسالم بوفالقة أ.م.أ " -عنابة  -جامعة باجي خمتار  عضوا

 فاتح عياد أ.م.أ سكيكدةجامعة عضوا

 عبد المجيد بدراوي              أ.م.ب قادلة 1945ماي 8ج/  عضوا

 عمر آيت قاسيأ.أ: الرئيس اللجنة التنظيمية 
 الامس و اللقب الرتبة مؤسسة الانامتء الصفة

 بودربالة يزيد دكتوراهطالب  قادلة 1945ماي 8جامعة  اعضو 
 بوقريو فضيلة دكتوراه طالبة قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا
 حيمور سهى دكتوراه طالبة قادلة 1945ماي 8جامعة  اعضو 
اإلعالم سامي في تقني  قادلة 1945ماي 8جامعة  عضوا

 اآللي
 لمين مرزوق

 شروط المشاركة في الملتقى:
 أن يكون حمتوى ادلادة ضمن أحد حماور ادللتقى. -1
نشره أو قّدم يف ملتقيات أو فعاليات سابقة،  أن يكون حمتوى البحث جديدا )مل يسبق -2

 أو مستال من حبث(.
 إرفاق السرية الذاتية للباحث )ادلشارك( يف حدود صفحة واحدة. -3



 ملّخص للبحث يتضّمن أىداف البحث ومنهجيتو وأىّم الّنتائج. -4
قبل ختضع ادللّخصات والبحوث للّتقييم، ويُبلَّغ الباحث بقبول ملّخص حبثو، من  -5

 الّلجنة العلمية للملتقى.
صفحات، دبا  10صفحة، وال يقّل عن  15ال يزيد عدد صفحات البحث عن  -6

 يف ذلك اذلوامش وادلراجع وادلالحق.
 تكتب اذلوامش وادلراجع يف آخر حبث. -7
 14واذلوامش  16ادلنت  Traditional Arabicتكتب البحوث خبط:  -8
 ط لطلبة الدكتوراه مع مشرفيهم.تُقبل ادلداخالت الثّنائية فق -9

 مواعيد مهمة:

 05/2022/ 23آخر أجل لتقدمي ادلّلخصات: -1
 2022/ 01/06تاريخ اإلعالن عن قبول ادللخصات: -2
 2022/ 06/ 09آخر أجل لتقدمي البحث كامال: -3
 2022/ 06/ 19تاريخ اإلعالن عن قبول البحث وإرسال الرابط: -4
 .2022/ 06/ 29تاريخ انعقاد ادللتقى: -5

 مالحظات:

 * يُعقد ادللتقى بتقنية التحاضر عن بعد.
 * يُرسل رابط ادلشاركة للمتدخلني الذين أُجيزت مداخالهتم.

 * يرسل البحث على شكل ملف إىل الربيد اإللكّتوين
adbmanhj09@univ-guelma.dz 

 

 

 

 

 وزارة الت عليم العالي والبحث العلمي  يمقراطية الش عبية          الجمهورية الجزائرية الد  
 كل ية اآلداب والل غات             قالمة                     5491ماي  8جامعة 

 مخبر الد راسات الل غوية واألدبية
 اركةــــــارة مشــــــــــــاستم

 االسم:............................اللقب:
 اجلامعة:الرتبة:............................

 اذلاتف:..........................الربيد اإللكّتوين:
 عنوان ادلداخلة:

 احملور:
 الملخـــــــــــــــــــــــــــــص:        

 

 

 

 

 

 

 ال يقبل الملخص إال ضمن هذه االستمارة )صفحة واحدة(


