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 بتقنية  زووم ، بتقنية التحاضر عن بعد 
  

 



 
 املؤمترإشكالية 

    
 :ديباجةال

يشير السرد إلى سرد مفصل، كما يشير أيضا إلى تلك البنية العامة لذلك السرد 

ينها السرد من ب ،عدة أشكال ونماذج علىولتاريخيته كذلك، ونجده ينطوي 

منذ القدم وال زالت  إلانسانبرز الفنون التي مارسها أالقصص ي الذي يعتبر أحد 

يومنا هذا، ونجد أن عمليات وتقنيات رواية القصص في ألاعمال  إلىمستمرة 

املعاصرة متنوعة جدا، فتستعير أشكال رواية القصص في الفن مثل املسرح 

البصرية والعمارة واملوسيقى والنحت والسينما والتصوير الفوتوغرافي والفنون 

والكوميديا أساليب وعمليات لسرد القصة من خالل رسم الحقائق الاجتماعية 

  .والخبرات اليومية

 إلانسانوعلى سبيل املثال، منذ ما قبل التاريخ، تصف الكثير من الصور ممارسة    

د، وكانت الكثير للسرد من خالل املمارسة الفنية، حيث كانت الصورة مرتبطة بالسر 

وهذا . ألاعمال الفنية عبارة عن سرد ومحاكاة لوقائع وحقائق وجدانية ومعيشية نم

ما نجده في الحضارات القديمة كالحضارة املصرية، وأيضا في الحضارة اليونانية، 

حيث كان مثال يتبع النحت حبكة القصة، باعتبار أن فن رواية القصة عبر اللوحة 

إعادة قصص تم سردها عبر ممارسة بعض نماذج الفنون  الفنية هو عبارة عن

، وبهذا فان السرد وعالقته بالفنون ...التشكيلية مثل النحت، الرسم، الرموز 

ألانماط التي عرفها  ، وهو من أعرق قدم البشرية نفسها التشكيلية هو قديم جدا

 .إلانسان منذ القدم



ورسم معالم هويته  من قبل الفن هي  واعادة بنائه التاريخفهم  وبهذا يبدو أن عملية 

 .أشكال وعمليات مختلفة، وهي تتطور باستمرار تذخأعملية ضرورية قد 

  :املؤتمر إشكالية

 :إننا من خالل هذا املؤتمر الدولي سنحاول أن نجيب على الكثير من إلاشكاليات

مكانية كيف يمكن للفنون بجميع أشكالها أن تخبر عن حقيقة التاريخ البشري؟ وما إ

 وحقيقة محاكاتها لهذا التاريخ؟ وما عالقة هذه الفنون بعملية سرد التاريخ؟

هي التوجهات املمكنة للفنون في ظل  هي حدود التقاطع بين الفن والتاريخ؟ وما ما

التحوالت العلمية والاجتماعية والثقافية الراهنة؟ وما قيمة الفنان واملنتجات الفنية 

 عن الحقائق التاريخية والتوجهات الفكرية والفلسفية ؟عبر العصور في التعبير 

 :تترتب مجموعة من الفرضيات الجزئية من أهمها إلاشكاليةه ذوتحت ه

 ؛إظهار من خالل تاريخ الفنون تطور النقد الفني والتغيرات الاجتماعية

  ؛ اكتشاف العالقة بين رواية القصص والفن الحالي وممارسات املصمم

 جديدة لرواية القصص ألاشكال دراسة كيف تخلق
ا

    ؛الفنية أشكاال

 ؛  دونة السرد في العمليات الفنية وألادبية والسمعية البصريةدراسة مل

 ؛ إظهار كيف تستغل ألاجهزة الفنية املعاصرة رواية التاريخ البشري 

 

 

 

 



 :أهداف املؤتمر

 تحديد دور الفنون في رواية تاريخ البشرية   -

 ساليب السردية لتاريخ البشرية من خالل الفنون تحليل وتحديد ألا  -

  تحديد تاريخ الفنون ودورها في سرد تاريخ البشرية -

 .تحليل العمليات الفنية املختلفة املستخدمة في سرد التاريخ  البشرى -

التمييز بين ألاشكال السردية للفنون وإظهار عمليات إلادراك والتمثيل املختلفة -

 .للتاريخ البشري 

هار كيف ساهمت مختلف ألاشكال الفنية القديمة والحديثة في سرد الحقائق إظ-

 .التاريخية

دراسة تطور وتحوالت ألاساليب السردية التي استعيرت من الفنون التي حدثت في -

 خدمة التاريخ البشري 

 

 

 للدراسات امليدانية ألاولويةتعطى   :محاور املؤتمر الدولي

 (الخ....سينما، مسرح)التاريخ عبر القرون رد الفنون البصرية ودورها في س -10

الهندسة املعمارية، الفنون التشكيلية،  ) ألاعمال الفنية وأبعادها التأويلية-10

 ( ....ألانتروبولوجيا

 .الرسم وتطور استخدام الصورة بكافة أشكالها لسرد تاريخ البشرية-10



والرخام بجميع أشكاله على الخشب والجدران ) النحت والتاريخ البشري -10

 (.الخ... والحجر 

   .في السرد التاريخي مااملوسيقى ومساهمتهو الشعر -10

 .املجاالت الهزلية ومساهمتها في رواية التاريخ البشري -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (رئيس اجلامعة) يعقويب بلعباس. د.أ :الرئيس الشريف للمؤمتر
 (،اجلزائر مستغامن جامعة) دحو مليكة .د.أ :رئيس املؤمتر 

 (،اجلزائر مستغامن جامعة)  براهيم أمحد. د.أ :س اللجنة التنظيمية للمؤمتر رئي
 :يةة العلميةاهل

  (جانريو، الربازيل ي جامعة ريو د)إنريك قسماي / د.أ (جامعة قطر)العبادى  الىي/د.أ
 (،اجلزائر مستغامن جامعة)  أمحد براهيم. د.أ (،اجلزائر مستغامن جامعة) مليكة دحو. د.أ
 (جامعة مستغامن)مالفي عبد القادر /د.أ (جامعة ابريس)إيزابيل ستاركى  /د.أ
 (جامعة مستغامن)كرمان عبد القادر / د.أ (،اجلزائرجامعة بسكرة) ميمونة مناصرية/د.أ
 (جامعة وهران)بن سبيع عبد احلق / د.أ (جامعة مستغامن،اجلزائر) حيفري نوال/د.أ
 (جامعة مستغامن،اجلزائر)بن جدية دمحم /د.أ (ائرجامعة اجلز )يرغوت جنود -
 (اجلزائر  جامعة وهران،) الزاوي احلسني / د.أ (اجلزائر  جامعة وهران،) بن شرقي بن مزاين / د.أ
 (جامعة مستغامن،اجلزائر)بلهواري بلحاج /د.أ (مركز الدوحة الدويل حلوار األداين، قطر )د ابراهيم صاحل النعيمي.أ
 (جامعة وهران،اجلزائر ) صامي عبد احلكيم / د.أ (السعودية العربية اململكة)لزعر خمتار/ د.أ
 (جامعة وهران،اجلزائر ) عبد الالوي دمحم / د.أ (جامعة اجلزائر )عبد الرزاق قسوم / د.أ
 (،اجلزائر تلمسانجامعة ) سعيدي دمحم /د.أ (جامعة الكيبك مونرتايل،كندا) سوحيب بن نوبيلة/  د.أ
 (معهد ابن سينا للعلوم االنسانية ليل فرنسا)دمحم بشاري /د (جامعة اجلزائر)م عبد اجمليد دهو / د.أ
 (اجلزائر  جامعة وهران،)  سواريت بن عمر/ د.أ (جامعة اجلزائر) عمر بوساحة/  د.أ
 (ايطاليا،ابيفجامعة ) ليكا فانزاقو/د (     جامعة اجلزائر) نصر الدين العياضي /  د.أ
 (اململكة العربية السعودية)زكي امليالد /د ( قطر  جامعة) ق بلعابدعبد احل/ د
 (،اجلزائر مستغامن جامعة)غامل عبد الوهاب/ د.أ (،اجلزائر مستغامن جامعة)العريب ميلود / د.أ
 (،اجلزائر مستغامن جامعة)محوم خلضر / د.أ (قطر)  دمحم مسعود قرياط/ د.أ
 (فرنسا ليل االنسانية للعلوم سينا ابن معهد) بشاري دمحم/د (،اجلزائر مستغامن جامعة)بن أمحد قويدر/ د.أ
 (  قطر جامعة) بلعابد احلق عبد/ د ( البحرينجامعة )  عبد الكرمي العجمي الزايين/ د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اللجنة التنظيمية  
 

 (ئر،اجلزابسكرةجامعة )ماريف أمحد، .د (،اجلزائر مستغامن جامعة)  أمحد براهيم. د.أ
 (مستغانم،الجزائر جامعة) نجمة بوصوار.د  (جامعة مستغامن،اجلزائر)حو مليكة .د.أ

 (مستغانم،الجزائر جامعة) صبيحة حمداد.د (،اجلزائربسكرةجامعة )بن جلطي دمحم.د

 (مستغانم،الجزائر جامعة) شهيناز ملوكة بن.د (جامعة مستغامن،اجلزائر)عيسى عبدي نورية .د

 (مستغانم،الجزائر جامعة) األمين دمحم بحطيطة (ة مستغامن،اجلزائرجامع)هنانصابر 

 
 
 

 :شروط املشاركة واآلجال
 

 
 

حسب الضوابط الشكلية املرفقة وترسل يف صيغة ملف مرفق يف اآلجال احملددة للعنوان  Wordتقدم األوراق املقرتحة  يف شكل  -
 : االلكرتوين للملتقى

malika.dahou@univ-mosta.dz 

 

 : اآلجال
 اإلعالن عن امللتقى:   0202نوفمرب 15
 املداخالت كاملة آخر آجل لتلقي : 0200 فيفري 22
 .بقرار اللجنة العلميةاملقبولة  إشعار ذوي املداخالت : 0200 فيفري 21
 .أشغال امللتقى:   0200مارس  20-20
 
 

 

 

 

 
 
  

 



 
 : خالاي التنسيق واملراسالت

  أمحد براهيم.د  
  22020002021022   /22020112530002  

 . ، اجلزائر00222، مستغامن، 220ب .كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن، ص
 231302201/231302200: فاكس/هاتف

 ahmed.brahim@univ-mosta.dz :  الربيد اإللكرتوين

 /http://diacicult.univ-mosta.dz/index.php/fr:   اإللكرتوينع املوق
 

 
 

 :الضوابط الشكلية للمداخالت
 .  صفحة 21ميكن حترير املداخالت إبحدى اللغات العربية أو االجنليزية أو الفرنسية يف حدود  -
ابلنسمبة للممداخالت ابللغمة الفرنسمية فهمو  ، أمما23حبجمم  Simplified Arabicنوع اخلط ابلنسبة للمداخالت ابلغة العربية هو  -

Times New Romain  20حبجم . 
 .كلمات  5كلمة مرفق بكلمات مفتاحية يف حدود   053لص  ال يتجاوز ترفق املداخلة  مب -
ن املرجع املؤلف، سنة النشر بني قوسني، عنوان املقال بني شولتني، اسم اجمللة أو عنوا:  كما يلي يذكر املؤلف يف أخر الصفحة، -

املداخلممة، مرتبممة نمم   أممما قائمممة املراجممع فتكممون يف  ايممة. مكتمموب بشممكل مائممل، اسممم الناشممر، مكممان النشممر، اجلممز ، رقممم الصممفحة
 .أجبداي

 :نرتنت تعرض يف قائمة املراجع ابلكيفية التاليةاملراجع املستقاة من شبكة األ
 Smith, J.P. (1997). Comparing Search engines for resarch. [ En Line]. Adresse internet: http://www... 
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 .....................................................:..............................الكلمات املفتاحية 

  ……………………..............………………………………: صفحة 51املداخلة كاملة يف حدود 
 

 استمارة املشاركة

 
 

 

  :كل من يريد املشاركة يف هذا امللتقى مأل هذه االستمارة وإرساهلا إىل الربيد االليكرتوين التايل  على
malika.dahou@univ-mosta.dz 

 
 


