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 المؤتمرإشكالية 

    
 ديباجة:

ٌشير السشد إلى سشد مفصل، هما ٌشير أًضا إلى جلً البييت العامت لزلً السشد 

خيخه هزلً، وهجذه ًىعىي  السشد  مً بينها ،عذة أشياٌ وهمارج علىولخاٍس

مىز اللذم وال صالذ  إلاوسانبشص الفىىن التي ماسسها أاللصص ي الزي ٌعخبر أحذ 

ًىمىا هزا، وهجذ أن عملياث وجلىياث سواًت اللصص في ألاعماٌ  إلىمسخمشة 

املعاصشة مخىىعت حذا، فدسخعير أشياٌ سواًت اللصص في الفً مثل املسشح 

ش الفىجىغشافي والفىىن البص ت والعماسة واملىسيلى والىحذ والسيىما والخصٍى ٍش

واليىميذًا أساليب وعملياث لسشد اللصت مً خالٌ سسم الحلائم الاحخماعيت 

  .والخبراث اليىميت

خ، جصف الىثير مً الصىس مماسست     وعلى سبيل املثاٌ، مىز ما كبل الخاٍس

للسشد مً خالٌ املماسست الفىيت، حيث واهذ الصىسة مشجبعت بالسشد،  إلاوسان

ألاعماٌ الفىيت عباسة عً سشد ومحاواة لىكائع وحلائم وحذاهيت  ًواهذ الىثير مو 

ت، وأًضا في  ومعيشيت. وهزا ما هجذه في الحضاساث اللذًمت والحضاسة املصٍش

الحضاسة اليىهاهيت، حيث وان مثال ًدبع الىحذ حبىت اللصت، باعخباس أن فً 

دة كصص جم سشدها عبر سواًت اللصت عبر اللىحت الفىيت هى عباسة عً إعا

مماسست بعض همارج الفىىن الدشىيليت مثل الىحذ، الشسم، الشمىص...، وبهزا فان 

ت هفسها السشد وعالكخه بالفىىن الدشىيليت هى كذًم حذا ، وهى مً كذم البشٍش

 .ألاهماط التي عشفها إلاوسان مىز اللذم أعشق 



خفهم  وبهزا ًبذو أن عمليت  خه  مً كبل الفً وسسواعادة بىائه  الخاٍس م معالم هٍى

ت كذ   .أشياٌ وعملياث مخخلفت، وهي جخعىس باسخمشاس ثزخأهي عمليت ضشوٍس

  املؤثمر: إشكالية

 :إهىا مً خالٌ هزا املؤجمش الذولي سىحاٌو أن هجيب على الىثير مً إلاشيالياث

خ البششي؟ وما  هيف ًمىً للفىىن بجميع أشيالها أن جخبر عً حليلت الخاٍس

خ؟ وما عالكت هزه الفىىن بعمليت سشد إمياه يت وحليلت محاواتها لهزا الخاٍس

خ؟  الخاٍس

خ؟ وما ما هي الخىحهاث املمىىت للفىىن في ظل  هي حذود الخلاظع بين الفً والخاٍس

الخحىالث العلميت والاحخماعيت والثلافيت الشاهىت؟ وما كيمت الفىان واملىخجاث 

ت الفىيت عبر العصىس في الخعبير عً ا خيت والخىحهاث الفىٍش لحلائم الخاٍس

 والفلسفيت ؟

 جترجب مجمىعت مً الفشضياث الجضئيت مً أهمها: إلاشياليته زوجحذ ه

خ الفىىن جعىس الىلذ الفني والخغيراث الاحخماعيت  ؛إظهاس مً خالٌ جاٍس

  ؛ اهدشاف العالكت بين سواًت اللصص والفً الحالي ومماسساث املصمم

 حذًذة لشواًت اللصص شياٌدساست هيف جخلم ألا 
ا

    ؛الفىيت أشياال

تدساست مل  ؛  ذوهت السشد في العملياث الفىيت وألادبيت والسمعيت البصٍش

خ البششي   ؛ إظهاس هيف حسخغل ألاحهضة الفىيت املعاصشة سواًت الخاٍس

 

 



 أهداف املؤثمر:

ت   - خ البشٍش  جحذًذ دوس الفىىن في سواًت جاٍس

ت مً خالٌ الفىىن جحليل وجحذًذ ألاسال - خ البشٍش  يب السشدًت لخاٍس

ت - خ البشٍش خ الفىىن ودوسها في سشد جاٍس   جحذًذ جاٍس

خ  البششي -  .جحليل العملياث الفىيت املخخلفت املسخخذمت في سشد الخاٍس

الخمييز بين ألاشياٌ السشدًت للفىىن وإظهاس عملياث إلادسان والخمثيل املخخلفت -

خ البششي   .للخاٍس

هيف ساهمذ مخخلف ألاشياٌ الفىيت اللذًمت والحذًثت في سشد الحلائم إظهاس -

خيت  .الخاٍس

دساست جعىس وجحىالث ألاساليب السشدًت التي اسخعيرث مً الفىىن التي حذثذ -

خ البششي   في خذمت الخاٍس

 

 

 للدراسات امليدانية ألاولويةجعطى  محاور املؤثمر الدولي:

ت ودوسها في سشد  -10 خ عبر اللشون )سيىما، مسشح.الفىىن البصٍش  ..الخ(.الخاٍس

ليت-10 ت، الفىىن الدشىيليت،  ) ألاعماٌ الفىيت وأبعادها الخأٍو الهىذست املعماٍس

 ( ألاهتروبىلىحيا....

ت.-10 خ البشٍش  الشسم وجعىس اسخخذام الصىسة بيافت أشيالها لسشد جاٍس



خ البششي) بجميع أشياله على الخشب والجذسان والشخ-10 ام الىحذ والخاٍس

 (.الخوالحجش ... 

خي مااملىسيلى ومساهمتهو الشعش -10    .في السشد الخاٍس

خ البششي.-10  املجاالث الهضليت ومساهمتها في سواًت الخاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )رئيس اجلامعة( يعقويب بلعباسأ.د.  الرئيس الشرفي للمؤتمر:
 (،اجلزائر مستغامن جامعة) دحو مليكة د.أ. :رئيس المؤتمر 

 (،اجلزائر مستغامن جامعة)  أ.د. براهيم أمحد :جنة التنظيمية للمؤتمر رئيس الل
 هيئة العلمية:ال

  (جانريو، الربازيل ي جامعة ريو د)إنريك قسماي / أ.د (جامعة قطر)العبادى  الىي/أ.د
 (،اجلزائر مستغامن جامعة)  أمحد براهيم. د.أ (،اجلزائر مستغامن جامعة) مليكة دحو. د.أ
 (جامعة مستغامن)مالفي عبد القادر /أ.د (جامعة باريس)بيل ستاركى  إيزا/أ.د
 (جامعة مستغامن)كرمان عبد القادر / أ.د ،اجلزائر(جامعة بسكرة) ميمونة مناصرية/أ.د
 (جامعة وهران)بن سبيع عبد احلق / أ.د )جامعة مستغامن،اجلزائر( حيفري نوال/أ.د
 )جامعة مستغامن،اجلزائر(دية حممد أ.د/بن ج (ائرجامعة اجلز )يرغوت جنود -
 اجلزائر ( / الزاوي احلسني ) جامعة وهران،أ.د اجلزائر ( ) جامعة وهران،بن شرقي بن مزيان / أ.د

 )جامعة مستغامن،اجلزائر(بلهواري بلحاج د/أ. مركز الدوحة الدويل حلوار األديان، قطر( )أ.د ابراهيم صاحل النعيمي
 ) جامعة وهران،اجلزائر (صامي عبد احلكيم أ.د/  (السعودية العربية ادلملكةأ.د/ لزعر خمتار)

 أ.د/ عبد الالوي حممد ) جامعة وهران،اجلزائر ( أ.د/ عبد الرزاق قسوم )جامعة اجلزائر (

 ،اجلزائر (تلمسان) جامعة أ.د/سعيدي حممد  )جامعة الكيبك مونرتيال،كندا( د/  سوحيب بن نوبيلةأ.

 د/حممد بشاري )معهد ابن سينا للعلوم االنسانية ليل فرنسا( م عبد اجمليد )جامعة اجلزائر(أ.د/ دهو 

 اجلزائر ( ) جامعة وهران، سواريت بن عمر/ أ.د أ.د/  عمر بوساحة) جامعة اجلزائر(

 (ايطاليا،بايف)جامعة  د/ليكا فانزاقو د/  نصر الدين العياضي ) جامعة اجلزائر(     أ.
 د/زكي ادليالد )ادلملكة العربية السعودية( ( قطر  جامعة) ق بلعابدعبد احل/ د

 (،اجلزائر مستغامن جامعة)د/ غامل عبد الوهابأ. (،اجلزائر مستغامن جامعة)أ.د/ العريب ميلود 
 (،اجلزائر مستغامن جامعة)أ.د/ محوم خلضر  (قطر)  أ.د/ حممد مسعود قرياط
 (فرنسا ليل االنسانية للعلوم سينا ابن معهد) بشاري حممد/د (،اجلزائر مستغامن جامعة)أ.د/ بن أمحد قويدر

 (  قطر جامعة) بلعابد احلق عبد/ د ( البحرين) جامعة  د/ عبد الكرمي العجمي الزياين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اللجنة التنظيمية  
 

 ئر(،اجلزابسكرة)جامعة ماريف أمحد، د. (،اجلزائر مستغامن جامعة)  أمحد براهيم. د.أ

 (مستغانم،الجزائر جامعة) نجمة بوصوارد.  )جامعة مستغامن،اجلزائر(حو مليكة أ.د.

 مستغانم،الجزائر جامعة) صبيحة حمداد.د ،اجلزائر(بسكرة)جامعة بن جلطي حممدد.

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

 (مستغانم،الجزائر جامعة) األمين محمد بحطيطة عة مستغامن،اجلزائر()جامصابر بوهنان

 
 
 

 شروط المشاركة واآلجال:
 

 
 

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

malika.dahou@univ-mosta.dz 

 

 اآلجال: 
 : اإلعالن عن ادللتقى  0202نوفمرب 15
 ادلداخالت كاملة : آخر آجل لتلقي 0202 فيفري 22
 بقرار اللجنة العلمية.ادلقبولة  إشعار ذوي ادلداخالت : 0202 فيفري 21

 : أشغال ادللتقى.  0202مارس  20-20

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 خاليا التنسيق والمراسالت: 
  أحمد براهيمد.  
  22020002023022   /22020112530002  

 ، اجلزائر. 00222، مستغامن، 220كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، ص.ب 
 231302203/231302200هاتف/فاكس: 

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

 /http://diacicult.univ-mosta.dz/index.php/fr:   اإللكرتوينقع ادلو 
 

 
 

 الضوابط الشكلية للمداخالت:
 صفحة.   21ميكن حترير ادلداخالت بإحدى اللغات العربية أو االجنليزية أو الفرنسية يف حدود  -
ا بالنس بة للم داخالت باللغ ة الفرنس ية فه و ، أم 23حبجم  Simplified Arabicنوع اخلط بالنسبة للمداخالت بالغة العربية هو  -

Times New Romain  20حبجم . 
 كلمات.  5كلمة مرفق بكلمات مفتاحية في حدود   053ملخص ال يتجاوز ترفق المداخلة  ب -
ان ادلرجع كما يلي:  ادلؤلف، سنة النشر بني قوسني، عنوان ادلقال بني شولتني، اسم اجمللة أو عنو  يذكر ادلؤلف يف أخر الصفحة، -

ادلداخل  ة، مرتب  ة ن     مكت  وب بش  كل مائ  ل، اس  م الناش  ر، مك  ان النش  ر، اجل  زم، رق  م الص  فحة. أم  ا قائم  ة ادلراج  ع فتك  ون يف  اي  ة
 أجبديا.

 نرتنت تعرض يف قائمة ادلراجع بالكيفية التالية:ادلراجع ادلستقاة من شبكة األ
 Smith, J.P. (1997). Comparing Search engines for resarch. [ En Line]. Adresse internet: http://www... 
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 اجلهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 مستغامن –جامعة عبد احلميد بن باديس 
 كلية العلوم االجتماعية

 
 وفلسفة السلم خبر حوار الحضارات، التنوع الثقافيم

 

 

 والتحوالت التطورات
 
 

 ..………………………………………….………………………………………………االسم واللقب:
 الوظيفة/الرتبة:........................................................................................

 …………………………………………………………….………………….…………ادلؤسسة األصلية

 ......................................................................................سلة:....عنوان ادلرا
 ............................ ...........................................................اذلاتف:............

 ................. ................................................... الربيد اإللكرتوين:.................
 ......................................................حمور ادلداخلة.....................................
 .........................................................عنوان ادلداخلة:...............................

 …………………………………………………………………………………………ملخ  ادلداخلة:

 .....................................................:..............................الكلمات ادلفتاحية 

  ……………………..............………………………………: صفحة 51المداخلة كاملة في حدود 
 

 استمارة المشاركة

 
 

 

  ى كل من يريد المشاركة في هذا الملتقى مأل هذه االستمارة وإرسالها إلى البريد االليكتروني التالي:عل

malika.dahou@univ-mosta.dz 

 
 


