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 2019 أفريل 30 يوم:
 

مل تعد الكتابة اإلبداعّية اجلزائريّة املعاصرة تركن إىل الّسائد أو تأنس باملألوف، بل خاضت غمار       
 ةالّدائم واخللخلة املساءلة إىل الّسائدةاإلبداعّية  القيم ةخمضعو  الّتجريب، ساعية إىل مفارقة الّنموذج الثّابت،

تتماشى وروح العصر، وتتطّلع إىل احلداثة، وتستجيب لذوق متلّق متطّلب  جديدة، قيم استحداث قصد
 احلريّة.الّتجاوز و يستلذ املغامرة، ويستبيح 

ظريّة الّنقديّة العربّية بعاّمة واجلزائريّة خباّصة ورغم أّن الّتجريب رديف اإلبداع وجوهره إالّ أّن بروزه يف النّ      
يرجع إىل العقود األخرية من القرن املاضي، ويطرح إشكاالت عديدة تطال يف جانبها الّنظرّي: املفهوم 

والّتيمات واملوضوعات اّليت من خالهلا حّققت  واملصطلح، ويف جانبها الّتطبيقّي البناء واملقّومات الفنّية،
 إلبداعّية اجلزائريّة املعاصرة ذاهتا، وعرّبت بواسطتها عن تفاعلها مع الّذاكرة واإليديولوجية والراهن.الكتابة ا

وانطالقا من هاجس الّتجريب وإشكاالته تسعى هذه الّتظاهرة العلمّية إىل تسليط الّضوء على احملاور     
 اآلتية: 

  المـــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــاور:

 ــ التجريب : املفهوم وإشكالية املصطلح.1

 ــ التجريب يف الرواية اجلزائرية املعاصرة.2

 ــ  التجريب يف الشعر اجلزائري املعاصر. 3



 .اجلزائري ــ التجريب يف املسرح 4
 

 .الرئيس الشرفي : د . م . قيــــدوم  ــ مدير مخبر الدراسات اللغوية واألدبية
 أ. فريدة زرقين.رئيس اليوم الدراسّي: 

 اللجنة التنظيمية: اللجنة العلمية: 

 رئيسا د. نادية موات

 عضوا أ. عبد العزيز بومهرة

 عضوا أ . د  فريدة زرقين 

 عضوا د . ميلود قيدوم

 عضوا د. العياشي عميار    

 عضوا                            بدراويالمجيد ع  د. 

 عضوا     د. وردة معلم 

 ي خشة                      عضواد. عبد الغن

  علي  طرش -د 

 د. طاهر عفيف

 . فوزية براهيميد

 عزة شبلي الطالبة: 

 فريدة معلم الطالبة:  

 نهاد حسنيالطالبة:  

 ة:ــــــــــــشاركــــــــــــــــــــــروط المــــــــــــــــــش
 يشرتط يف املتقدم للمشاركة أن يراعي الّضوابط اآلتية:

 .اليوم الدراسيّ ملداخلة  يف أحد حماور ا -1
 أن تتسم املداخلة باجلّدة، وأالّ تكون قد نشرت أو قّدمت يف فعاليات أخرى. -2
 أن تلتزم بالضوابط العلمية املتعارف عليها. -3
 .كلمة يتضمن مشكلة البحث ومباحثه األساسية  500 ال يتجاوز داخلةملخص امل -4
 .ا يف ذلك قائمة اهلوامش واملراجعصفحة، مب 15صفحات، وال يتجاوز  10عن  املداخلة أال يقّل حجم -5
 .إرسال نسخة من السرية الذاتية -6

 مواعيد هامة:
 .01/02/2019 آخر أجل الستالم امللخصات:

 .05/02/2019 امللخصات:تاريخ اإلعالن عن قبول 
 .08/02/2019 آخر أجل الستالم املداخالت:

 ة:مالحظات هام
 .للتحكيم العلمي داخالتختضع مجيع ال -
 



 
 استمارة المشاركة

 
 التجريب في النص األدبّي الجزائريّ 

 قالمة( – 1945ماي  8جامعة /كـــلـــيـة اآلدب واللغات  /)"مخبر الدراسات اللغوية واألدبية" اليوم الدراسي 

 
 الدرجة العلمية:  -                                                   االسم واللقب: -
  رقم اهلاتف: -                                               املؤسسة األصلية:  -
                                الربيد اإللكرتوين:.  -
 األحباث واملنشورات:  -
 املشاركة يف املؤمترات والندوات: -
 
 المشاركة بورقة بحثية في: -
 بحث: ................................................................حمور ال -
 عنوان البحث:................................................................ -
 ملخص البحث: -
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