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 ديباجة:

يتميز املسرح ابلقدرة على التواصل والعبور إىل املتلقي مباشرة من خالل طرح مشاكل الناس ومهومهم وانشغاالهتم، 
ابإلنسان وحميطه وعالقاته وثقافته وحضارته. لذا فهو قضية اجتماعية ابلدرجة األوىل متّس كل اجلوانب املتعلقة 

فمن الطبيعي أن مييل اجلمهور إىل الفن املسرحي ألنه جيد فيه املتعة والتسلية والرتفيه ومنبعا للثقافة اليت تلّم بكّل 
 جوانب احلياة.

والرتبية والذوق والبيئة   ولكون اجلمهور جمموعة متضاربة وخمتلفة اختالفا بّينا يف العمر واملهنة والتدّين واجلنس
يّتجه خمتلف مهنيي وممارسي املسرح وكذا املختصني يف التنمية البشرية إىل  ،والطبقة االجتماعية والوظيفة أو املهنة

االرتقاء بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة )الصم البكم، املكفوفني، املعاقني حركيا( ودجمها يف اجملتمع من خالل 
 وتذوقه.ممارسة الفن املسرحي  

صناعة املسرحية(، حبيث حيمل  –وبطبيعة احلال فإّن املسرحية تكتب لكي تُرى وُتسمع )ستيوارت كريفيش   
املمثل على عاتقه مهمة جتسيد النص املسرحي مبا فيه من أحداث وشخصيات وأفعال وحوارات بشكل مرئي 

العرض املسرحي املؤسس على شبكة من ومنظور على خشبة املسرح أمام اجلمهور الذي يسعى بدوره إىل قراءة 
 املفردات السمعية والبصرية، أو جمموعة من العالمات واإلشارات اخلاضعة للتأويل واإلدراك.

 على اإلشكالية التالية: اليوم الدراسيأن نرّكز يف هذا    األساس، ارأتيناوعلى هذا  
يل القدرة على التواصل مع بقية كيف ميكن للمثل )من ذوي االحتياجات اخلاصة( جتسيد الدور وابلتا ➢

 املمثلني واملتلقي؟
إىل أي مدى ميكن للعناصر الفيزايئية ملثل ذوي االحتياجات اخلاصة )لغة اجلسد واألدوات احلسية   ➢

 والتعبريات الصوتية( أن حتقق دورها يف اإلرسالية اجلمالية للعرض املسرحي؟
 كيف تتم عملية التلقي البصري لدى الصم؟ ➢
 بة فئة الصم للعرض املسرحي؟ مدى استجا ➢

  



 
 :الدراسي  اليومأهداف  
 التطرق ألهم التجارب املسرحية اخلاصة بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر. •
اليت تعترب –اكتشاف مدى قدرة ممثل ذوي االحتياجات اخلاصة على خلق أنساق بنائية ومجالية وفكرية     •

  -أساس العرض املسرحي
 املمثلني واملخرج واملمثلني فيما بينهم.  آليات التواصل بني   •

 للعرض املوجه هلم.-من فئة االحتياجات اخلاصة-مدى استجابة اجلمهور •

 
 :الدراسي  اليومحماور  

 مسرح ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر بني الواقع واملأمول. .1

 حتياجات اخلاصة(.التشكيالت اجلسدية والصوتية يف العرض املسرحي )التعامل والتفاعل عند ذوي اال .2

 آليات تكامل الوظائف األدائية لألفعال الصوتية املسرحية عند ذوي االحتياجات اخلاصة. .3

  حركية اخلطاب وفعالية التلقي يف العرض املوجه لذوي االحتياجات اخلاصة. .4

 
  :شروط املشاركة
كلمة يف اآلجال   (300) يتجاوز املشاركة إرسال استمارة املتضمنة ملعلومات الباحث وملخص العلى الراغبني يف 

 مع احرتام ما يلي: mosta.dz-ahmed.aici@univ احملددة، إىل الربيد االلكرتوين: 
 .الدراسي  ابليومن يكون البحث يف أحد احملاور اخلاصة  أ .1
 إجرائية. أال يكون البحث قد سبق نشره يف جملة علمية أو مسطرة   .2
 جيب مراعاة املنهج العلمي ومعايريه يف كتابة البحث، وأن يتميز ابألصالة واجلدية يف التحليل. .3
 االجنليزية.  وأالفرنسية    وأابللغة العربية واملشاركات الفردية فقط، و تُقبل البحوث   .4
 ة، وبياانته. تشتمل الصفحة األوىل من البحث على اسم الباحث، وعنوان البحث كامال، ودرجته العلمي .5
 شاملة املراجع واملالحق  A4صفحة، حجم    20و  10أن يرتاوح البحث بني   .6
 وضع اهلوامش والتعليقات يف هناية كل صفحة، واملراجع والفهارس واملالحق يف هناية البحث. .7
ابلنسبة   12ابلنسبة للبحث ابللغة العربية و 16( حجم Traditional Arabicيُكتب البحث خبط ) .8

 ابلنسبة للهوامش. 10للبحوث ابللغة األجنبية، و  12( حبجم Time new romanخبط )للهوامش، و 
 ختضع مجيع املداخالت للتحكيم العلمي السري. و ،  قبول البحثابلضرورة  قبول امللخص ال يعين   .9
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 :مواعيد مهمة
   2020 ديسمرب  07: يوم  الدراسي  اليوماإلعالن عن   •
  2021 نفيجا  02آخر أجل الستقبال امللخصات: يوم   •
  2021 جانفي  05الرد على امللخصات املقبولة: بداية من   •
  2021 فيفري  02آخر أجل الستالم البحوث كاملة: يوم  •
  2021  فيفري  05ارسال الدعوات للمشاركات املقبولة: بداية من   •
 2021 فيفري  09يوم  :  اليوم الدراسياتريخ انعقاد   •
 . حاضر عن بعد عرب تقنية الت  افرتاضيا  الدراسي  اليومتعقد فعاليات   •
قسم الفنون، بكلية األدب املنتمية ل "اإلعالم وأساليب التعبري الدرامي" PRFUفرقة التظاهرة: تنظيم  هيئة •

 ة عبد احلميد بن ابديس مبستغامن العريب والفنون، جامع
 

 التعبري الدرامي"         "اإلعالم وأساليب PRFUئيس فرقة  د. عيسي أمحد     ر : لليوم الدراسياملنسق العام  
  :  الدراسي  لليوماللجنة العلمية  

  1جامعة وهران  عيسى رأس املاء جامعة مستغامن  أمحد عيسي
  1جامعة وهران  عزوز بن عمر  جامعة مستغامن  نوال حيفري

  1جامعة وهران  خلضر منصوري جامعة غليزان  عياد زويرة
  1جامعة وهران  قيحممد شر  جامعة سيدي بلعباس  ادريس قرقوى 
  1جامعة وهران  غامن نقاش جامعة سعيدة  بوعالم مباركي

   جامعة املسيلة  قدور جدي
 

 : الدراسي  لليوماللجنة التنظيمية  
 خبرية احلوسني السيد:   ❖ زود حليمة  اآلنسة:   ❖ لوايف مراد  السيد:   ❖
  عدانن بالل  السيد:   ❖ بلكبريصليحة  اآلنسة:   ❖ هوادف رابح  السيد:   ❖
 حوسيين  حممد عليالسيد:   ❖ بشري ابتول  السيدة:   ❖ هبناس علي  د:  السي ❖
 والديالسيد: نور الدين  ❖  بوعزة خمتار  السيد:   ❖

 
 يرجى التواصل معنا عرب:   لإلتصال واإلستعالم:

    :06-61-85-18-67اهلاتف   
    :الربيد اإللكرتوين mosta.dz-vahmed.aici@uni 
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ث )ة(، وهذا  مرفقة بسرية ذاتية خمتصرة لكل ابحستمارة وإرساهلا اال ءمل الدراسي اليومعلى كل من يريد املشاركة يف هذا 

 mosta.dz-ahmed.aici@univ كرتوين التايل: إىل الربيد االل 2021 جانفي 02يف أجل أقصاه 

 اجلهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 -مستغامن  –جامعة عبد احلميد بن ابديس  
 فنون العرض  األدب العريب والفنون                              قسمكلية  

 خمترب اجلماليات البصرية يف املمارسة الفنية اجلزائرية 
 : PRFUمشروع البحث التكويين اجلامعي  

 ـي"  م وأسـالـيـب الـتـعـبـيـر الـدرام ال"اإلعـ
 :  الـدراسـي اليـوماستمارة املشاركة يف 

 االحتياجات الخاصة مسرح ذوي
   2021/ 02/  09يوم الثالاثء  
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