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 أ.د. نور الدين بن علي الشريفالرئيس الشرفي:

 مدير جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل
 د. ليلى بوعكازبالتنسيق مع رئيسة القسم: 

 عدالن  رويدي.دالملتقى:رئيس 
 جميلة بورحلةد / رئيس اللجنة العلمية:

 العفيون بالل.درئيس اللجنة التنظيمية:

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا كرمية بورويس 90

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا ليىل بوعاكز 09

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا بوكيل أ مينة 00

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا فريد عوف 01

 جامعة ميةل -ب–أ س تاذ حمارض  عضوا سلمية هاةل 01

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا أ محد برماد 14

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذ حمارض  عضوا محمد زكور 15

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذ حمارض  عضوا كرمية بوخاري 16

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذ حمارض  عضوا يوربونة فاطمة الزهراء 17

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا عبد احلق جميطنة 18

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذة حمارض عضوا عائشة بوهمراز 19

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذ حمارض عضوا عبد الرمحن مزرق 20

 

 مّية:تنظاللّجنة الأعضاء تشكيلة 

 املؤسسة الرتبة الصفة الامس واللقب الرمق

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذ حمارض  عضوا محمد بوخلطوط 90

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذ حمارض  عضوا عبد هللا عبايس 91

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذ حمارض  عضوا السعيد بولعسل 91

 جامعة جيجل -ب–أ س تاذ حمارض  عضوا خمتار قندوز 90

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ مساعد  عضوا كامل فنينش 90

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ مساعد  عضوا خدجية رشيبط 90

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ مساعد  عضوا أ سامء ذانيب 90

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ مساعد  عضوا حياة طكوك 90

 جامعة جيجل طالب دكتوراه عضوا طارق العايب 90

 جامعة جيجل طالبة دكتوراه عضوا ربيحة حدور 10

 جامعة جيجل طالبة دكتوراه عضوا خرية نعيجي 00

بتسام مزرق 01  جامعة جيجل طالبة دكتوراه عضوا ا 

 جامعة جيجل طالبة دكتوراه عضوا ا صالح نويوة 01

 جامعة جيجل طالبة دكتوراه عضوا لوريس حفيظة 00

 جامعة جيجل طالبة دكتوراه عضوا وهيبة بوقصة 00

 

 

تقبل املشاراكت الفردية فقط،ماعدا تعاون طالب ادلكتوراه مع  .0

 مرشفه.

تُعرض امللخصات عىل اللجنة العلمية للملتقى قصد حتكميها  .0

 وحتديد املقبول مهنا. 

 01للمنت و Traditional16يُرىج الكتابة خبط حبجم  .0

 للهامش.

 تكتب الهوامش يف هناية املداخةل.  .0

 مواعيد مهمة:

رسال امللخصات: ىل  19من ـ ا   .1911 جانفي19جانفي ا 

 . 1911/  90/91يوم الرد عىل امللخصات املقبوةل :  ـ

 1911/  10/91ـ أ خر أ جل ل رسال املداخالت اكمةل:

 1911/  90/91ـ الرد عىل املداخالت املقبوةل: 

 1911مارس  90يويمـ اترخي امللتقى : 

ىل الربيد:  rouidiadlene@yahoo.frـ ترسل املداخالت ا 

 تشكيلة أعضاء اللّجنة العلمية:

 املؤسسة الرتبة الصفة الامس واللقب رمقال

 جامعة جيجل أ س تاذ التعلمي العايل عضوا عيىس حليلح عبد هللا 90

 جامعة جيجل أ س تاذ التعلمي العايل عضوا عبد امحليد بوكعباش 91

 جامعة جيجل أ س تاذ التعلمي العايل عضوا كامل بولعسل 91

 جامعة ميةل أ س تاذ التعلمي العايل عضوا عامر رضا 90

 جيجلجامعة  -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا عدلن رويدي 90

 جامعة بريكة -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا عالوة كوسة 90

 جامعة ميةل -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا حياة لشهب 90

 جامعة جيجل -أ  –أ س تاذ حمارض  عضوا راشد شقويف 90
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 ديباجة:

يعيش العامل اليوم مجةل من احلروب والرصاعات، وعدم 

الاس تقرار، سواء عىل املس توى الس يايس أ و الاقتصادي 

والثقايف، كام طفت عىل سطح اخلريطة اجليوس ياس ية، العديد 

من ال زمات ادلولية، املتعلقة ابلفقر واجملاعة، وأ س ئةل أ خرى 

ثنيات، ورصاع معيقة، متعلقة ابلهوايت، والهوايت القاتةل، وال  

احلضارات، ولك هذه الظواهر يه من خملفات الاس تعامر 

التقليدي، اذلي فرض منظومته التعسفية يف حق شعوب العامل 

فريقيا، وأ مرياك اجلنوبية، وقد  الثالث، يف مناطق من أ س يا وا 

اس مترت خملفات الاس تعامر، حىت بعد اس تقالل تكل الشعوب 

تربوية وثقافية ضعيفة،  اليت ورثت اقتصادا هّشا، ومنظومة

فريقيا السوداء، اليت عانت الويالت من قبل  خصوصا يف دول ا 

قصاء ملعتقداهتم ادلينية،  املس تعمر، من عبودية وعنرصية وا 

وتدمري لهويهتم، وتضييع لرتاهثم القويم، وتغريب لتارخيهم القويم 

وثقافهتم وعاداهتم، وعرب لك هذه الرتاكامت املعرفية والتحولت 

لتارخيية اليت أ ثرت ابلسلب عىل واقع الانسان ال سود يف ا

فريقيا وخمتلف بقاع العامل، اكن لبّد للمبدعني الزنوج تشكيل  ا 

رسدايت جديدة تواكب هذه املتغريات اجلديدة، وهذا من 

خالل مجةل من ال شاكل الرسدية  اليت تعيد صياغة بعض 

خي والهوية وادلين املسائل املتعلقة ابلس تعامر واجملمتع والتار

فرازاته املتصارعة، وذكل  وتعيد مساءةل الواقع اجلديد مبختلف ا 

عرب ختييل يغوص يف املسكوت عنه وينبش يف مناطق التوتر 

واحلساس ية، وهذا ابستامثر املكوانت الرسدية اخملتلفة اليت 

تكثيف ال حداث التارخيية والواقعية  تستند ا ىل رسد يعيد

ا يف ثنااي النص الروايئ، رسد يقوم عىل واملتخيةل، وتوزيعه

يف  رؤية معيقة  يف مقاربة الواقع وطرح القضااي اجلوهرية اليت

مقاربة الواقع وطرح القضااي اجلوهرية اليت تواجه الانسان 

ال سود يف س ياق ما بعد الكولونيالية، وهذا يمت عرب مجموعة من 

رسد الزجني ال س ئةل الثقافية املعقدة، فاس تطاع من خالهل ال 

 جديد يعكس وعي التأ سيس خمليال

 

 

 وال شاكلية اليت تطرح هنا يه: 

 ما املقصود برسدايت الزنوجة؟

 وما املقصود خبطاب ما بعد الكولولنيالية؟ 

 ومايه أ مه مرجعياته الفكرية والفلسفية؟ 

رسدايت الزنوجة يف تفكيك اخلطاب  وكيف سامهت 

 الاس تعامري؟

 ادلرايس الوطين ال جابة علهيا.حناول من خالل هذا اليوم 

 أهداف اليوم الدراسي الوطني: -

والثقافيـة الـيت شـ ت  الوقوف عىل أ مه املرجعيات التارخييـة-0

 رسدايت الزنوجة.

 الزجنية. استامثر النقد الثقايف يف مقاربة النصوص الرسدية-1

 الكشف عن جامليات الرسد الزجني.-1

 ختفهيا رسدايت الزنوجة.الكشف عن ال نساق املضمرة اليت -0

 :  يوم الدراسيمحاور ال -

مقارابت نظرية حول مصطلح الزنوجة ورسدايت  احملور ال ول:

 الزنوج.

صورة الزجني يف الرسدايت البيضاء.احملور الثاين:  

صورة الزجني يف الرواية اجلزائرية املعارصة.احملور الثالث:  

فريقية زجنية.مقارابت ثقافية لنصوص رسدية احملور الرابع: ا   

 رسدايت الزنوجة يف مرأ ة النقد ال ديب. احملور اخلامس:

 شروط المشاركة: -

أ ن يكــون موضــوع املــداخةل منــدرجا اــن أ حــد احملــاور  .0

 املقرتحة. 

ىل أ ي تظــاهرة  .1 أ ن يكــون البحــث أ صــيال مل يســ بق تقدميــه ا 

 علمية، ول مس تال من حبث، ول مقدما للنرش ل ية هجة .

أ ن تس تويف املداخةل رشوط البحث العلمـي املتعـارف علهيـا  .1

 أ اكدمييا  

ص ول يزيد عـىل  01أ ن ل يقل عدد صفحات البحث عن  .0

 ص. 19

 

عــادة بنــاء  هــذا املبــدع اامليــات الكتابــة وتفكيــك الواقــع املعــيش، وا 

التارخي بوعي جديد من أ جـل رّد الاعتبـار أ و الـرد ابلكتابـة، وا ـرط 

 جدل خـاص ابلهـوايت الثقافيـة واحلضـارية ومـا يعيشـه هذا الرسد يف

ال فريقي ال سود من أ زمات وحمن، خصوصـا املثقـف اذلي عـايش لك 

هــذه املراحــل التارخييــة، فــأ فرز رسدا مغــايرا دــوي عــوامل عديــدة مــن 

 التصورات واملواقف.

والثقافيـة  والرسد ابعتباره متثيال رسداي خملتلف التوترات التارخييـة

عية بأ سلوب رمزي، يقارب هذه العوامل عـرب اللغـة واملتخيـل، والاجامت

 وبوسائل تعبريية متنوعة.

وهذا الطـرح اجلديـد لواقـع الزنـوج اكن مـن نصـيب مجموعـة مـن 

ميـي سـ،ار،  الكتاب والروائيني أ مثال فرانز فانون وليوابرد سـينغور وا 

عـن  اذلين محلـوا عـىل عـاتقهم مسـؤولية، ادلفـاع وغريمه من املبدعني

عــادة الاعتبــار لثقــافهتم  بدلاهنــم، مــن الهمينــة الاســ تعامرية الغربيــة، وا 

عـادة ترمميهـا، وبـذكل  ال صلية، واسرتجاع الهويـة الثقافيـة الضـائعة، وا 

تشّّك دلهيم وعي ثوري جديد، تبلور يف قالب خطايب ممتّرد، دمـل 

خصوصيهتم احلضارية والتارخيية،حيث غاصوا يف هـذه الفـرتات املهمـة 

مــن اترخي الزنــزج، ففككوهــا ورّشحوهــا عــرب ختييــل رسدي دفــر يف 

املمكــن واحملمتـــل ويكشـــف عـــن خمتلـــف الهـــوايت احملتجبـــة للواقـــع 

 والانسان الزجني.

 ومن رمح لك هذه املتغريات والتحـولت الـيت شـهدهتا رسدايت

ـــر داخـــل  ـوع البحـــا، اذلي دـــاول احلف الزنوجـــة ودل هـــذا املرشــ

زجنية، من خـالل تبـين املنـال النقديـة املعـارصة، اخلطاابت الرسدية ال

 مقاربة هذه النصوص ال بداعية، ويف مقدمهتا النقد الثقايف. يف

 

 

 
1 

2 3 


