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 إعادة ضبط املفاهيم اجلديدة املتعلقة ابلسينما الرقمية .1

 التفريق بني أنواع السينما الرقمية وأمناط التمثيل فيها. .2

جتة ا الرقمية، وحجم العائدات املادية الناابراز مميزات السينم .3
 عن هذه الصناعة السينمائية.

التعرف على اسهام التقنية الرقمية يف تطوير السينما الروائية،  .4
 وأفالم اخليال العلمي. 

أبرز التقنيات الرقمية اجلديدة املستخدمة يف التعرف على  .5
  .تطوير قطاع السينما الرقمية

 
  :ةالوطني الندوة حماور

 السينما الرقمية:ضبط ملفاهيم جديدة يف الفن السابع 01
 املؤثرات البصرية وبالغة الصورة السينمائية 02
 آفاق السينما الروائية يف ظل التقنية الرقمية  03
 سينما التحريك: مجالية الصورة وبالغة املعىن 04
 التقنية الرقمية يف سينما الطفل. 05
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 2019 مارس 30 كةاملشار  استمارةآخر أجل إلرسال  .1
 2019 أفريل 03ملّخصاهتم  تقبل إعالم املشاركني الذين .2
 2019 أبريل 20 اتريخ قبلإرسال املداخالت كاملة  .3
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 ةالوطني الندوةإشكالية 
التكنولوجيا الرقمية يف األفالم السينمائية ثورة توظيف  حقق      

كل احلدود هذه التقنية  كبرية يف عامل السينما، فقد حطمت 
، اذ مل يعد الفيلم جمرد لقطات ومشاهد متسلسلة بل واحلواجز

 م الثالثيتقنيات هائلة يف جمال الصوت والصورة والرسب تعزز
بشكل فين األشكال واملناظر االفرتاضية األبعاد بتوظيف  والرابعي

يف جمال السينما   االفرتاضيةتشكلت الصورة الرقمية  . حيثمجيل
توغلت يف عقل اإلنسان املعاصر، و يف السينما،  كاجتاه جديد

 ابتكاريةوغريت مفهوم فن السينما من خالل خلق صورة تفاعلية 
جديد للتواصل والتحاور بني اإلنسان واآللة، وذلك عرب أسلوب 

ارتبط العقل البشري ابلتكنولوجيا الرقمية للحصول على قدرات اذ 
حسّية ومعرفية حديثة، جعلت من التكنولوجيا قوام اجملتمع 

 .املعاصر
الصورة السينمائية القائمة ابألساس على تقنيات احتلت      

أن السينما الرقمية هلا  تبارابعرقمية عقول الكثري من املشاهدين، 
جاذبية لدى املتلقي نظرا لعيشه داخل نظام تكنولوجي، يبحث 

 أضحت والسينمائية،مجالية جديدة يف الصورة  من خالهلا عن
التكنولوجيا الرقمية تشكل أداة أساسية يف صناعة السينما العاملية، 

 ما كل  اىلهذه السينما اليت تتوجه ابألساس اىل املتلقي، املتطلع 
هو حداثي، والذي يبحث عن اإلهبار التقين الذي فاق وجتاوز  

 .كل احلدود الزمانية واملكانية

 :شروط املشاركة
 .ةالوطني ابلندوةن يكون البحث يف أحد احملاور اخلاصة أ .1
أال يكون البحث قد سبق املشاركة به يف ملتقى أو ندوة علمية أو نُشر  .2

 يف جملة علمية.
ميز جيب مراعاة املنهج العلمي ومعايريه يف كتابة البحث، وأن يت .3

 ابألصالة واجلدية يف التحليل.
 قبل البحوث ابللغة العربية والفرنسية.تُ  .4
تشتمل الصفحة األوىل من البحث على اسم الباحث، وعنوان البحث   .5

 كامال، ودرجته العلمية، واملعلومات اخلاصة به.
 شاملة املراجع واملالحق. A4، حجم صفحة 15أال يتجاوز البحث  .6
وضع اهلوامش والتعليقات يف هناية كل صفحة، واملراجع والفهارس  .7

 واملالحق يف هناية البحث.
( خبط Microsoft wordكتب البحث على برانمج )يُ  .8

(Traditional Arabic حجم )ابلنسبة للبحث ابللغة  16
( Time new romanابلنسبة للهوامش، وخبط ) 12العربية و
 ابلنسبة للهوامش. 10ية، وحبجم للبحوث ابللغة األجنب 12حبجم 

ستمارة مأل اال ةالوطني الندوة هعلى كل من يريد املشاركة يف هذ .9
 كرتوين التايل:وإرساهلا إىل الربيد االل

 Prfu.arts@univ-mosta.dz  
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