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 الجمهىرية الجسائرية الذيمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 سكيكذة-1955أوت 20جامعة 

كلية آلاداب واللغات 

 قسم اللغة وألادب العربي 
- زائرر ــــــــبر التراث ألادبي الجـــــــمخ 

 (امش يــــــــالرسمي و اله)

 باألشتراك مع 

 الطارف-جامعة الشارلي بن جذيذ–و الذراسات اللساهية مخبر التراث 

: ينظم الملتقى الدولي األول حىل

 .جمبليبث الثقبفت الشعبيت و دورهب في التنميت

 2022جىان 28 و27:يىمي 

 :ديببجت الملتقى

الثلافت الؼعبيت هي الثلافت التي جميز الؼعب واإلاجخمع الؼعبي، وجخصف بامخثالها للترار وألاػياٌ 

رهب ؤلازىىلىحيىن إلى أن الثلافت الؼعبيت هي زلافت ذاث طابع كدًم. الخىظيميت ألاطاطيت و هي ليظذ . ٍو

 .مازطها التي خللها الؼعب، وإهما هي جلً التي كبلها الؼعب وجبىاها وجلً

ت ، و جددًد خدود ؤلاهيت ، و هي بهرا جطسح مفهىم ألاها         حعمل الثلافت الؼعبيت على ضبط مفهىم الهٍى

 .في بعده الاحخماعي  باعخبازه مفهىما مىاكضا و مخخلفا في الىكذ هفظه عً مفهىم آلاخس اإلاخخلف و اإلاغاًس 

       و عليه فئن مفهىم الثلافت الؼعبيت مفهىم خالفي و إػيالي ، ًلف عىد مفترق الطسق ما بين الحدود 

الفاصلت ما بين الاهخماء ؤلاوظاوي و العالمي و اليىوي و الاهخماء اللىمي و اإلادلي و ؤلاكليمي ، و مً هىا 

جددًدا جطفى حملت مً ؤلاػياالث اإلاعسفيت التي ٌظعى هرا اإلالخلى إلى ملازبتها و مداولت ؤلاحابت عنها ، و  

 :ًمىً اختزالها فيما ًلي

" إلى أي مدي ًمىً أن ًصمد مفهىم الثلافت الؼعبيت  في مىاحهت هرا اإلاد العاحي الري اصطلح عليه ب-1

 ؟" عىإلات الثلافت 

م الثلافت الؼعبيت خازج ألاطس الجغسافيت اإلادليت-2  ؟.ما هي طبل حظٍى

ت ؟-3  هيف ًمىً للمىخىج الثلافي الؼعبي أن ٌظهم في جدصين خدود الهٍى
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م والاطتهالن؟-4  ما هي أػياٌ الثلافت الؼعبيت التي ًمىً أن جيىن مادة للدظٍى

 إلى أي مدي أطهمذ الىطائط الاحخماعيت في جيظير عمليت جصدًس و اطخيراد مىخىج الثلافت الؼعبيت ؟-5

ل مىاد الثلافت -6 ما هي اإلايياهيزماث التي ًخم  بفضلها ، مً مىظىز بساغماحي  و ججازي صسف، جدٍى

م ، و ُمْىٍخٍج للثروة، و السبذ  ؟.الؼعبيت إلى ُمْىَخج كابل للدظٍى

 :محبور الملتقى

 :المحىر األول 

 .الثلافت الؼعبيت في اإلاجخمعاث وطؤاٌ الليمت والجماٌ-1

 .الخددًاث اإلاعاصسة للثلافت الؼعبيت، ودوزها في الاكخصاد الثلافي-2

ت في الثلافت الؼعبيت -3 ت و الغيًر  .خدود الهٍى

 .السهاهاث و اإلاخاطس، و آلافاق: ما بين زلافت العىإلات و عىإلات الثلافت الؼعبيت-4

 :المحىر الثبني

م الثلافت الؼعبيت عبر مىصاث الخىاصل الاحخماعي -1  .طسائم حظٍى

ت-2  : الثلافت الؼعبيت في الصىاعت الظيىمائيت و الخلفٍص

 .الثلافت الؼعبيت في الخطاب ؤلاػهازي -3

 .صىزة ألاهاو آلاخس في الثلافت الؼعبيت اإلاخأدبت-4

  :المحىر الثبلث 

ت للثلافت الؼعبيت-1  .مفهىم العالمت الخجاٍز

م الثلافت الؼعبيت -2  [.AIDA]ؤلاطتراجيجياث التروٍجيت لدظٍى

 الثلافت الؼعبيت و الخجازة ؤلالىتروهيت-3

م  مىخجاث الثلافت الؼعبيت-4  اعخماد هسم ماطلى لترجيب الاخخياحاث في حظٍى
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 الهيئتالعلميتللملتقى

 :الرئيسبلشرفيللملتقى

 سكيكدة1955 أوت 20األستاذالدكتورتوفيق بوفندي رئيس  جامعة 

 [الرسمي و الهامشي ]مدير مخبر التراث األدبي الجزائري –األستاذ الدكتور عبد القادر نطور : المشرف العام 
جامعة الشاذلي –المشرف المساعد األستاذ الدكتور عبد اللطيف حني مدير مخبر التراث و الدراسات اللسانية 

 بن جديد الطارف
 :رئيسبلملتقى

 محمذ حلىش: الذدتىر 
 لسالم جغديراعبدا :الدكتور : منسق الملتقى

 سفيان بوعنينبة:الدكتور:رئيساللجنةالعلمية للملتقى
 

 : أعضبء اللجنت العلميت

. طىيىدة-1955 أوث 20ألاطخاذ الدهخىز عبد اللادز هطىز                 حامعت 

. طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -  ألاطخاذ الدهخىز بىحمعت بىبعيى

. طىيىدة-1955 أوث 20ألاطخاذ الدهخىز هبيل بىالظليى  حامعت 

 . الطازف-جىز عبد اللطيف خىيجامعت الؼاذلي بً حدًدألاطخاذ الدن

الطازف -حامعت الؼاذلي بً حدًد -  ألاطخاذ الدهخىز صالح حدًد 

 الطازف -حامعت الؼاذلي بً حدًد-  ألاطخاذ الدهخىز خليم زػيد   

ان   .طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -  ألاطخاذ الدهخىز مىس ى مٍس

 مصس–مصطفى فازوق عبد العليم    حامعت ألاشهس : ألاطخاذ الدهخىز 

ذ : ألاطخاذ الدهخىز   مصطفى عطيت حمعت           حامعت اليٍى

 مصس –حامعت ألاشهس الؼٍسف –هماٌ طعد مدمد خليفت         وليت البىاث ؤلاطالميت : ألاطخاذ الدهخىز 

  مصس–عالء علي اطماعيل الحمصاوي    حامعت اإلاىيا : ألاطخاذ الدهخىز 

ف    أطيىط   –ألاطخاذ الدهخىز عبد السخمً عبد الحىيم طيد  حامعت ألاشهس الؼٍس

 جىوع–شهسة الثابذ                        حامعت الليروان : ألاطخاذة الدهخىزة 

 ألازدن-الجامعت ألازدهيت -  أطماء زأفذ أخمد العليان  : ألاطخاذة الدهخىزة  

ىيت–حامعت اإلاىيظىجاألاطخاذة الدهخىزة حيهان علي  الدمسداغ  الىالًاث اإلاخددة ؤلامٍس

 .مصس–عبد الظالم الؼاذلي                  حامعت اللاهسة : ألاطخاذ الدهخىز 

كظىطيىت  –حامعت ألامير عبد اللادز -                          ألاطخاذ الدهخىز زابذ دوب

كظىطيىت – اإلادزطت العليا لألطاجرة  الدهخىز هعىان مدمدألاطخاذ

. طىيىدة-1955 أوث 20حامعت - ألاطخاذ الدهخىز وليد بىعدًلت 

بعجامعت مىخىزي فظىطيىت -ألاطخاذ الدهخىز زػيد كٍس

. وزكلت –ألاطخاذ الدهخىز  هيمت  عبد الحميد        حامعت  كاصدي  مسباح 
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. الىادي–ألاطخاذ الدهخىز مظعىد  وكاد                  حامعت  الؼهيد  خمت لخضس 

. طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -                    ألاطخاذ الدهخىز حماٌ ػىالب

. طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -       بىهاب.م /ألاطخاذ الدهخىز عبد الحم 

. طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -                      ألاطخاذ الدهخىز كسبىع عصوش 

. طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -                                   الدهخىز أخظً دواض

. طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -                             الدهخىز  عبىد خميىدة

لح  . طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -                              الدهخىز هؼام صٍى

ىت . طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -                       الدهخىزة بىسحابتصبًر

دة لعبيدي                         حامعت الؼاذلي بً حدًد  الطازف -الدهخىزة فٍس

 الطازف -حامعت الؼاذلي بً حدًد- الدهخىزة مفيدة بً وهاض 

دة بً عاػىز  . طىيىدة-1955 أوث 20حامعت - الدهخىزة  فٍس

 الطازف -الدهخىز عبد الحميد معيفي  حامعت الؼاذلي بً حدًد

. طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -     الدهخىزة خياة شزواٌ       

دةبىلىعيباث . طىيىدة-1955 أوث 20حامعت - الدهخىزة  فٍس

  عىابت  -طميدت عباض                        حامعت باجي مخخاز : الدهخىزة

ىت بىمادةحامعت باجي مخخاز: الدهخىزة   عىابت  -بٍس

 الطازف -حامعت الؼاذلي بً حدًد-                  ألاطخاذ الدهخىز الظعيد ػىىكت

صة بهلٌى   الطازف -حامعت الؼاذلي بً حدًد- الدهخىزة بٍس

 الطازف -حامعت الؼاذلي بً حدًد-                                 الدهخىزة  زوٍلتزوٍلي 

طىق هساض  –حامعت مدمد ػٍسف مظاعدًت-                     ألاطخاذ الدهخىز حالٌ خؼاب 

. الىادي–حامعت  الؼهيد  خمت لخضس –ألاطخاذ الدهخىز أخمد شغب 

 .حامعت الجلفت -            ألاطخاذ الدهخىز لخضس خؼالف

 عىابت – حامعت باجي مخخاز –ألاطخاذ الدهخىز عبد اإلاجيد خىىن 

 عىابت –  حامعت باجي مخخاز –ألاطخاذ الدهخىز علي خفيف 

 ألاطخاذالدهخىلس عاػىز طسكمت  حامعت غسداًت

ص بىمهسة     حامعت كاإلات –ألاطخاذ الدهخىز عبد العٍص

       حامعت باجىت –ألاطخاذ الدهخىز العسبي دخى 

 .طىيىدة-1955 أوث 20الدهخىز خظً بىعلدًت                                                 حامعت 

 طىيىدة            -  1955 أوث 20الدهخىز فاجذ عياد                                              حامعت 

      حامعت بظىسة –ألاطخاذ الدهخىز مدمد فىزاز
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 طىيىدة-1955 أوث 20  حامعت –الدهخىز مدمد لعىز 

اد ي ػيبان           ج: الدهخىزة   .طىيىدة-1955 أوث 20امعت فهيمت ٍش

 .طىيىدة-1955 أوث 20حامعت -                        الدهخىزة بىكدوم هجىي 

 .طىيىدة-1955 أوث 20الدهخىز ة مظعىدة كطؽ  حامعت 

 .طىيىدة-1955 أوث 20الدهخىزة شهسة خفيف      حامعت 

 .طىيىدة-1955 أوث 20حامعت  آطيا بً عبدي

 .طىيىدة-1955 أوث 20حامعت  بلمىلىد حيهان

 

 اللجنت التنظيميت

 أ عماز ملدم زئيظا

 د طفيان لحماهص عضىا

 هاوي بىعظلت   عضىا- أ

 أهيع فياللي    عضىا

 عضىا فىشي لعبادلت

 عضىا ًىطف كليل

        عضىا طلبت الدهخىزة

 

 :الهيئبث التنسيقيت و الراعيت للملتقى 

 

 .طىيىدة-1955 أوث 20حامعت –السطمي و الهامش ي–مخبر الترار ألادبي الجصائسي 

 .الطازف–حامعت الؼاذلي بً حدًد –مخبر الترار و الدزاطاث اللظاهيت 

  :املستفيذون من امللتقى 

ألاطاجرة الباخثىن - 1

طلبت الدهخىزاه الطىز الثالث - 2

طلبت الليظاوع -طلبت اإلااطتر - 3

. اإلاهخمىن بلضاًا الثلافت الؼعبيت و إػياالتها- 4

 . والفىىن و التربيت و الظياختكطاع الثلافت-6

. اإلاجخمع اإلادوي-7
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 :آجبل الملتقى   

 :ثاريخ اوعقاد امللتقى 

م جلىيت الصوم و - طىيىدة-1955 أوث 20حامعت –بلاعت اإلاداضساث الىبري -2022جىان 27/28 عً طٍس

 .فيظبىن مباػس 

 20/06/2022:اإلاداخالث واملت آخس أحل الطخلباٌ 

 

 : شروط المشاركة في الملتقى

د عدد الصفداث عً -1 .  صفدت بما فيها اإلاصادز واإلاساحع20ال ًٍص

 .جىخب الهىامؽ وكائمت اإلاساحع في آخس اإلالاٌ-2

 : خظب الؼسوط الّخاليت( Word 2007)جىخب اإلاداخلت ببرهامج -3
ّ
حجم  (TraditionalArabic)خط

.  كائمت اإلاساحعو  باليظبت للهىامؽ12 باليظبت للمتن و16

 .جخضع ألاعماٌ اإلالدمت للخدىيم العلمي كبل كبىلها-4

  :مالحظبث عبمت 
 .و فاٌظبىن مباػس  [zoom]ٌعلد اإلالخلى بخلىيت الخىاصل عً بعد بمىصت شوم-1

 .للمخدخلين الرًً أحيزث مداخالتهم [شوم]جسطل اإلاداخلت واملت و طيرطل زابط اإلاؼازهت عً بعد -2

 .ًجب إزفاق اإلاداخلت ببطاكت اإلاؼازهت التي جدمل معلىماث عً اإلاؼازن -3

ت لطلبت الدهخىزاه ، و جلبل مؼازواتهم الثىائيت مع مدًس ألاطسوخت فلط-4  .حعطى ألاولٍى

 .ال جلبل اإلاؼازواث الثىائيت - 5

على اإلاؼازهين جىليذ مداخالتهم و ضبطها حيدا كبل إزطالها مع مساعاة اإلاعاًير و الؼسوط العلميت للبدث -6

 .العلمي ، ألن اإلاداخالث طخيؼس ضمً هخاب اإلالخلى

 :جسطل اإلاداخالث على العىىان ؤلالىترووي -7

forumpopulaire21@gmail.com 
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: األول حىلاالفتراضيالملتقى الدولي   
 جمبليبث الثقبفت الشعبيتودورهب في التنميت

 

 استمبرة المشبركت 

لب: ..................................................  الاطم
ّ
: ...................................................... الل  

: .........................................................................................................  الّدزحت العلمّيت  

: ..............................................................................................................الّخخّصص  

: ...................................................................................................  الجامعت أو اإلاؤّطظت  

: .......................................................الفاهع: ................................................ الهاجف  

د ؤلالىترووي : ......................................................................... البًر  

: .............................................................................................................عىىان اإلادىز   

:....................................................................................................... عىىان اإلاداخلت  

ص اإلاداخلت
ّ
:........................................................................................................ملخ  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 


