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ة الشعييةة ادرجقئ طيي الجمهورية الج ائريةة

 و ورة الشعيية اشعالة  اعبحة اشعجلةة

ة-تعجسعن–جعمشيةأبلةبكئةبعق عرد

 عيية اآل اة  اعلعاةة

ةقسية اعلية  ألآلاة اشئبل

 

ىل التّجريب  الّرواية اجلزائريّة من التّأ سيس ا 

 شعبة دكتوراه األدب الجزائري الحديث والمعاصر 

  المغاربّية الّدراسات األدبّية والّنقديّةبالتنسيق مع مخبر 

 ومخبر الدراسات األدبية واللغوية األندلسية

 

 اليوم ادّلرايس بعنوان

5 

  2017 أبريل 24

 قاعة المحاضرات باللغات األجنبية 

 برنامج اليوم الّدراسي
كلمة  السّيد رئيس الجامعة -   

كلمة السّيد عميد الكّلية  -
 كلمة السّيد رئيس الشعبة -

: االفتتاحّية

 في رواية  واغترابوالمكانوحشة 
  لمحمد مفالح"انهيار"

محمد مرتاض / د.أ
 

جامعة تلمسان 
 

محّمد طول . د.أ:  رئيس الجلسة :الجلسةاألولى
الّنشأة والّتحّول : المحور األّول

 الرواية الجزائرية بين اإلرىاص
 والتثبيت

جامعة تلمسان   بن جماعي أمينة.د

مسيرة الرواية الجزائرية قبل 
 السبعينيات وبعد السبعينيات

حليمة وافي 
طالبة دكتوراه 

جامعة تلمسان 

 جامعة تلمسانكريمة بن خيـرة النشأة والتحول : الرواية الجزائرية
حاج عبد القادر بوادر تأسيس الرواية العربية الجزائرية 

طالبة دكتوراه 
جامعة تلمسان 

  د عبد الجليل مصطفاوي.أ:رئيس الجلسة: الجلسة الثّانّية
 الّرواية الجزائريّة والّتشكيل الّسردي: المحور الثّاني

جماليات المكان في رواية الجازية 
والدراويش لعبد الحميد بن ىدوقة 

زمري .  د.أ
 محمد

جامعة تلمسان 

 عين تموشنتحطري سمّية .د الرواية الجزائرية والتشكيل السردي
توظيف التراث في رواية الجازية 

والدراويش 
لعدودي أيوب 
طالب دكتوراه 

جامعة تلمسان 

جامعة تلمسان  محمد ملياني.د رواية تصريح بالضياع وسؤال الكتابة

وصية المعتوه " التحفيزات في رواية 
" إلسماعيل يبرير 

بلغول أمينة 
 طالبة دكتوراه

جامعة تلمسان 

مالمح و تقنيات التجريب في رواية 
 ـ "سمير قسيمي "ــل"كتاب الماشاء"

عمارية مناد 
 طالبة دكتوراه

 جامعة تلمسان

 

 

 

 بن أعمر محمد:رئيس الجلسة: الجلسة الثّالثة
الّرواية الجزائريّة وأشكال الّتجريب : المحور الثّالث

جامعة سيدي 
 بلعّباس

عمارة بوجمعة .د بواعث االحتفاء بالرواية الجزائرية في 
النقد العربي 

 مصطلح التجريب في الرواية الجزائرية عبو لطيفة.د جامعة تلمسان
زياني محمد  جامعة تلمسان

 طالب دكتوراه
البيت " الّتجريب الموسيقي في روايتي

" األندلسي، وسوناتا ألشباح القدس
 لواسيني األعرج

مزيود سامية  جامعة تلمسان
 طالبة دكتوراه

مالمح التجريب في الخطاب الروائي 
الجزائري 

حنبلي سميرة  جامعة تلمسان
طالبة دكتوراه 

الموت "صورة الجامعة الجزائرية في رواية 
 "لمحمد توفيق طيبي"في زمن ىش

 محصر وردة.د:رئيس الجلسة: الجلسة الّرابعة
 الّرواية الجزائريّة والمرجعّيات الّتاريخّية: المحور الّرابع

سارة حفاف  جامعة تلمسان
طالبة دكتوراه 

البطاقة " الصراع اإليديولوجي في رواية
 -محمد ساري - ل" السحرية

عابة سهام .د جامعة تلمسان اإليديولوجيا في رواية فاجعة الليلة السابعة 
 لواسيني األعرج(رمل الماية )بعد األلف 

 ىنّية شريقي جامعة تلمسان
دكتوراه  طالبة

 صورة الّثورة في رواية الاّلز

حضري فاطمة  جامعة تلمسان
طالبة دكتوراه 

 سؤال الهوية في الرواية الجزائرية المعاصرة
 

مريم بوسيف  جامعة تلمسان
طالبة دكتوراه 

المالمح اإليديولوجية في رواية الزلزال 
 للطاىر وطار

 سوعاد بن معمر جامعة تلمسان
 طالبة دكتوراه

صورة الفرنسي في الرواية ما ال تذروه الرياح  
 عرعار محمد العاليّ 

دليلة بن يخلف  جامعة تلمسان
 طالبة دكتوراه

األدب الّروائي والّثورة 

 



 

 

 

 :ديباجة

 بالتنسيق واملعاصر احلديث اجلزائري األدب يف الدكتوراه شعبة تنظم

 األدبية الدراسات وخمرب املغاربّية والّنقديّة األدبّية الّدراسات خمرب مع

 :موضوع يف وطنيا دراسيا  يوما،األندلسية واللغوية

 التجريب إلى التأسيس من الجزائرية الرواية

 هبا تضطلع اليت العلمية األنشطة سياق يف الدراسي اليوم ىذا يأيت

 أغوار لسرب واملعاصر، احلديث اجلزائري األدب يف الدكتوراه شعبة

 ودميزاتو،ويندرج هــــــــــــخصائص أىم وتشريح اجلزائري الروائي املنجز

 اجلزائري حميطها على لالنفتاح احلثيث الشعبة سعي إطار يف أيضا

 مكانة تتبوأ أن األوىل بداياهتا منذ اجلزائرية الرواية استطاعت .احمللي

 أديب كجنس نفسو فرض إبداعي منجز من حققتو ما بفضل طيبة

 أساليب الروائيون جرب فقد واملضمونية، األسلوبية خصوصياتو لو

 البسيط التسجيلي إطارىا من اجلزائرية الرواية نقلت متنوعة، سردية

 التأسيسية بالفرتة بدءا واجلماعي الفردي الواقع معطيات على املبين

 ومرورا االستعمار عهد جسدت تارخيية مرحلة يف انبثقت اليت

 اشرتاكيا فكرا افرتشت أين االستقالل بعد أومبا الواقعية باملرحلة

 التجريب مرحلة إىل ووصوال حمضا، جزائريا إنسانيا واقعا والتحفت

  معو وحتولت الروائيني رؤى فتحولت الشكل ىاجس غلب أين

 لِلحْكي الّزمين والّتعاقب ، حلْبكةا خطِّّية فتكسرت السرد أساليب

 أصبح و رقــــم أو حرف وراء الشخصية ىيمنة وتوارت وتداخلت

 ....الالمكان املكان

 

  ثارة الدراس ي اليوم هذا من الهدف  إّن 

 الزواًت بمساراث املزجبطت القضاًا من جملت

 إلابداع سياقاث في وجموقعها وقعها و الجشائزيت

  .الفني

 :      التالي النمو على الدراس ي اليوم هذا مماور  جتوسع

 .والتموو  النشأة :الجشائزيت الزواًت -1

 .السزدي والتشكيل الجشائزيت الزواًت -2

 .التاريخيت واملزجعياث الجشائزيت الزواًت -3

 .التجزيب وأشكاو الجشائزيت الزواًت -4

 .املكاإ وجمالياث الجشائزيت الزواًت -5

 

: هيئة اليوم ادّلرايس

 جعفور مصطفى د.أ

 يوم الدراس يمدير الجامعة الرئيس الشرفي لل

 د كروم بومدين.أ

 اليوم الدراس يعميد الكلية رئيس 

: اللّجنة العلمّية

 د بومدين كروم.   د محمد مراتض .   

 د همداوي محمد.   د محمد زمري .   

رشيف مبوىس عبد القادر  د.   محمد ملياين . د

 

 :اللجنةالتنظميية

 شعبة دكتوراه ال دب اجلزائري احلديث واملعارص
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