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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 
 كلية األدب العربي والفنون

 مخبر الجماليات البصرية في الممارسة الفنية الجزائرية
 فرقة جمالّيات المسرح الجزائري

 م نظّ ت
 الملتقى الوطني االفتراضي األّول حول " العناصر الالّأدبّية في المسرح والسينما"

 واقع الممارسة و آفاق البحث العلمي

 2222أ كتوبر  81يوم   

 ديباجة

وجودها يف ط ت شاليت يو وعيا مّنا بأمهّية العملّية الفنّية لإلبداع يف املسرح والسينما باعتبارها دقيقة يف تفاصيلها     
هات استحوذت فيها النصوص املسرحّية و السيناريو  ؛والتفّرد من خالل التكامل خلق التمّيز ة منهاغايو الالعرض، 

على اهتمام العملّية النقديّة سواء على املستوى االكادميي أو على مستوى املهتمني بالشأن املسرحي و السينمائي يف 
تأت فيها مل تأخذ كامل حّقها من هذه العملّية يف بعديها املعريف و املمارسايت، هلذا ار اجلزائر، إالّ أن العناصر الاّلأدبّية 
مستغامن، كلّية األدب العريب و الفنون، و من خالل خمترب " اجلمالّيات البصريّة  -جامعة عبد احلميد بن باديس

" التابعة لذات اجملّلة العلمّية الدولّية " مجالياتللممارسات الفنّية اجلزائريّة، فرقة مجالّيات املسرح اجلزائري" و مرافقة 
املخرب، أن تكون فضاء للخوض يف تفاصيل و كيفّية توظيف جمموع هذه العناصر من " سينوغرافيا، إضاءة، ديكور، 
أكسيسوار، أزياء، موسيقى، مونتاج، تصوير، تسجيل، توليف....". يف سياق ثنائية واقع املمارسة و آفاق البحث 

 مي.العل

حناول من خالل هذا امللتقى أن نبين جسورا بني املمارسني و االكادمييني يف كل التخّصصات سواء يف املسرح أو     
تقبل يف للنهوض بالعملّية النقديّة و كذا تكوين نّقاد املس السينما و ذلك عرب جتارهبم اخلاّصة أو عرب جتارب عاملّية

  ة احلاصلة.خضم التطّورات الفنّية و التكنولوجيّ 

 

 

 

 

 
 



 أهداف الملتقى

 تبادل اخلبارات املعرفّية و املمارساتّية للنهوض بالعملية النقديّة باعتبارها أحد روافد تطّور املسرح و السينما يف -
 اجلزائر 

احلاصل يف هذا  نولوجير التكحتيني املعارف اليت ختص العناصر الالّأدبّية يف املسرح والسينما. من خالل التطوّ  -
 اجملال من خالل التجارب و الدراسات العاملّية و الوطنّية.

  .ابراز دور اجلامعة اجلزائريّة العلمي و املعريف و التكويين للطلبة يف العناصر موضوع امللتقى   -
 

 المحاور
 .السينوغرافيا بني اإلبداع و العملية النقديّة -
 تطّور تقنيات اإلضاءة ودورها يف تفعيل احلركة الركحّية.  -
 .موسيقى العروض املسرحّية و السينمائّية -
 .إشكالّية الّناقد املتخّصصو  السينما ( –) املسرح  فنون العرض  -
 .العروض املسرحية و السينمائية ةدمخل املهارات و الفنون التشكيلية و دورها يف تطوير املعارف -
 - التسجيل – يرالتصو  – املونتاج ) السينمائية التالّية: تقنياتال تطور دورها يف الرقمية و التكنولوجيا -

 (.املؤثرات الصوتّية
 .الدراما الرقمية و انفتاحها على العملّية النقديّة  -

 
 :شروط المشاركة

(  033جاوز )يت على الراغبني يف املشاركة إرسال االستمارة املرفقة متضمنة معلومات الباحث و ملّخص ال -
 كلمة يف اآلجال احملّددة، إىل العنوان االلكتوين التايل:

elementsnonlitteraire.tc@gmail.com 
 مع احتام الشروط التالّية: 

 أن يكون البحث يف أحد احملاور اخلاّصة بامللتقى. -
 سبق نشره. أالّ يكون البحث قد -
 مراعاة املنهج العلمي يف كتابة البحث. -
 أن يتمّيز البحث باألصالة و اجلديّة. -
 تقبل البحوث الفرديّة و الثنائّية فقط. -
 تشمل الصفحة األوىل من البحث على اسم الباحث، درجته العلمّية، بياناته، عنوان البحث كامال. -
مبا فيها املراجع و املالحق إن  A4صفحة، حجم  03و  03أن تتاوح أعداد أوراق البحث بني  -

 وجدت.) اهلوامش و التعليقات يف هناية الّصفحة، الفهارس و املالحق يف هناية البحث(.
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بالنسبة للهوامش، و خبط  00، 01حجم     (Traditional Arabicالكتابة باللغة العربية ) -
(Times New Roman حجم )بالنسبة للهوامش. 03للبحوث باللغة األجنبّية،  00 

 قبول امللّخص ال يعين بالضرورة قبول البحث، حيث ختضع املداخالت للتحكيم العلمي السّري. -

 و الفنون. يل عميد كلّية األدب العريبالربوفيسور بن يشو اجلال المشرف العام للملتقى الوطني:

 جامعة مستغامن. –الدكتور: بّسدات عبد الّصمد  الوطني:المنّسق العام للملتقى 

 أعضاء الّلجنة العلمّية:
 0 وهران جامعة    املا راس عيسى د.امعة مستغامن                  أج أ.د كحلي عمارة  

 جامعة سيدي بلعباسأ.د إلياس بومخوشة                       جامعة مستغامن أ.د منصور كرمية  

 جامعة سيدي بلعباس      معة مستغامن                   أ.د مساعني برامهيهاجر   جاد. شرقي 

 0 وهران جامعةأ.د حمّمد شرقي                            جامعة مستغامن  جال نادية د. ق

 0 وهران جامعةأ.د غامن نقاش                          جامعة مستغامن د. بومسلوك خدجية

 0 وهران جامعة        أ.د عزوز بن عمر              جامعة سيدي بلعباس   نورة  د.شرقي

 جامعة تلمسان أ.د عبد الرزاق بلباشري                       د. عيسي أمحد جامعة مستغامن
 د. العايب أحسن جامعة مستغامن

 جامعة تلمسان    د. دحو أمني 

 : ّمةاهمواعيد 
 .01/30/0300امللّخصات: يوم آخر أجل الستقبال  -
 .00/30/0300الّرد على امللّخصات املقبولة: بداية من يوم  -
 .00/30/0300آخر أجل الستالم البحوث كاملة:  -
 .31/03/0300اركات املقبولة: بداية من شالّرد على امل -
 .01/03/0300تاريخ امللتقى الوطين:  -

 

 


