
 

  الشعبيةا��زائر�ة الديمقراطية  ا��م�ور�ة

  ل#"العا � والبحث الع التعليموزارة

  تلمسان/ +ي بكر بلقايأجامعة 

  

 مخ67 الفنون والدراسات الثقافية •

  جامعة تلمسان-وقسم الفنون =لية >داب واللغات  •

  انينظم

ىامل حة والفنون  ال6Fاثفيالدو � Dول للبحث  لتق  والسيا

  2019نوفم67 27/28 

    

ىإشOالية   :امللتق

طU"والفنون ال6Fاث=ل من Sعت67  حية، تنميةالالرW XY�  ق حة فال يمكننا ا�_ديث عن التنمية\قتصادية السيا  للسيا

من  العديدتمثلتفي صدور (التنمية املستدامةفالعقود \خ6aة ش�دت نمو وت6aة والفنون  ا�_ديث عن ال6Fاث دون 

و الشروع W� تفيل الكث6a من  النماذجو التجارب  الرائدة W� مجال ).وانgشار امللتقيات والندوات اefتصة القرارات،

حة ، ستدامةW� التنمية امل عاملaن م�مaن اباعتبارoم،والفنون  ال6Fاث\سgثمار W�   إ X ضرورة، مع  الدعوة السيا

طاع السياY� دورا و�ؤدي العملة ،وجلبفرص الشغل من دالعدي وتوف6a دية، تحقيق التنمية \قتصاما W� اoالق

حة ومداخيل مصادر والفنون من أoم  ، وvعت67 ال6Fاثومساoمتھ W� الناتج العام للدولة ،الصعبة غ6a أن ، السيا

�W ال يكمنOعكيفية  \شvشاطاملوارد إعادة توزyذا الo طائلة ألر{اب الفنادق والو=االت أمو\ الذي يدر الناتجة عن

حية، لك��ا ال  حياة الساكنة اf_ليةتحقالسيا  �W 6ك أثرا اقتصاديا ايجابياFل �عا�ي، ق تنمية مستدامة تOذا املشoو 

حة وoو راجع إ X كون مسألة تدب6a ال6Fاثمنھ العديد من الدول،  لم �عد قادرة ع�X \حاطة  الثقاW� والفنون والسيا

اقتصادي واجتما�� مختلف عن  ظل W� مساoم��ا W� تنمية مستدامة عاد إشOاليةبجميع قضايا وأ� حضري و سياق 

  .ف��ا تالظروف ال�" وجد

  

  



  oداف املؤتمرأ

حثaن الشباب ر{ط التواصل بaن اقع ا�_ا � ��eيص من مختلف الدول، قصد البا  خدمة ال6Fاثلةمسألتدب6a  الو

حقيقة �ع حة والفنون من أجل تحقيق تنمية مستدامة  طلقوالسيا موقع القوة  من ود بالنفع ع�X ا��ميع، وتن

  .و\ع�Fاز و\فتخار بالثقافة اf_لية وال�و�ة Dصيلة

�W للeذه املنظومة تحديد مواطن ا�o ، طالقا من اقع�ا املاديان و تلفة 6ة ل�ا والgشرvعات اefاملؤسسات املسaّ  و  و

  .التنمية ا X املستوى املyشود �لة�W� السS� 6aعت67ون جزءا م�ما  ذين، واللW� oذا ا�fالالفاعلaن Dساسيaن 

W� إطار تبادل ا�67eات و\ستفادة �ذا ا�fال، �تجارب العاملية وال�eصية اefتلفة للم�تمaن لالنفتاح ع�X ا

  .النا�_ة م��اتجارب المن

حثaنأفرصة للتال�� الثقاW� من  املؤتمر  حثaن ور{ط عالقات علمية بaن الشباب البا ، جل ر{ط أواصر Dخوة بaن البا

حث ا��زائري W� توسيع آفاق  واملساoمة، تبادل >راء وDفOار وا�67eاتمن أجل  مع أقرانھ من  ،املسافةوتقر�ب  البا

  .الرائدة W� oذا ا�fالذلك باالستفادة من التجارب العاملية و ،مختلف الدول 

أفOار علمية نأمل من املؤتمر أن يقدم تجارب علمية فاعلةو  ستفيد م��ا ا�_كومات W� �يمكن أن  و

حة  حركية التنمية املستدامة W� مجال السيا   .تفعيل 

ىاملور محا   :لتق

 \طار املفاoي#" والنظري  :اf_ور Dول  •

حة ال6Fاثية مف�وم ال -  سيا

حةعالقة ال6Fاث  -  بالسيا

حةال6Fاث و  -  الفنون وصناعة السيا

اقع : اf_ور الثا�ي • حةو ال6Fاث و  الفنون والسيا

 .العر{ية الصعو{ات ال�" Sعا�ي م��ا ال6Fاث الثقاW� W� ا��زائر  و{ا�� الدول  -

حة - منية و\قتصادية السياسية وW D� ظل الوضعية  ا��زائر  والدول العر{ية W� التحديات ال�" تواج��ا السيا

 . oذه الدول ال�" تواجھ 

طاع  الدولية املنظمة لل6Fاث الثقاW� والفنون و و الgشرvعات والقوانaن الوطنية  - حة لق حماية السيا ومساoم��ا 

حة   ال6Fاث والفنون باعتبارoما موردا oاما للسيا

حة W�و  الفنون وال6Fاث دور :الثالثاf_ور  •  .و\جتماعيةالتنمية \قتصادية  السيا

 .املستدامة دور ال6Fاث W� التنمية •

 .والثقافيةجتماعيةW� ا�_ياة \قتصادية و\ الفنون دور  •

حة •  .دور ال6Fاث والفنون W� تنمية السيا



حة\  •  .س�امات \قتصادية للسيا

حية W� ا�_فاظ وترقية املعالم \ثر�ة  •  .دور العائدات السيا

 املسرح W� التمية املستدامة تدور م�رجانا •

 املؤسسات املسرحية W� ا��زائر والتنمية املستدامة •

 .W� ترقية املسرح  يأoمية ال6Fاث الالماد •

حة الرؤ�ة املستقبلية: اf_ور الرا�ع • اقع ال6Fاث والفنون والسيا  .لو

طاعات ال6Fاث والفنون  دورا�fتمع • حةاملد�ي W� بلورة رؤ�ة مستقبلية واعدة لق  .  والسيا

حةل¢_كومات العر{ية  السياسة املستقبلية • طو�ر ال6Fاث والفنون والسيا  .من أجل ت

حة • طاعات ال6Fاث والفنون والسيا طبيقات \لك6Fونية والوسائل ا��ديدة W� الرؤ�ة املستقبلية لق  . الت

حالس W� مجال التنمية نا�_ة تجارب عر{ية وعاملية •   .الثقافية ةيا

  :الورشات

طاء • حثaن  إع حةمن قبل  لا W� مجاعملي �ناتكو البا حرفيaن وفنانaن نأ=اديميaال6Fاث والفنون والسيا  و

 .متخصصaن W� oذا ا�fال

  معرص الفنون الgشكيلية •

  2019نوفم67 28و  27 :املؤتمرتار�خ ا�عقاد  •

  :مواعيد م�مة

 .2019 س¤تم0167ل الستالم امل¢eصاتآخر أج •

 .2019س¤تم1567الرد ع�X امل¢eصات املقبولة  •

 .2019س¤تم2567آخر أجل لgسليم املداخالت •

  2019نوفم67 26يوم  :استقبال املشاركaن •

   2019نوفم67 /27/28يوم  :املؤتمرا�عقاد •

 2019نوفم67 29يوم  Dجانب مغادرة املشاركaن •

  :رسوم املؤتمر

  :ملشاركون من خارج ا��زائرا •

  .يورو150ا��زائر املشاركة من خارج  حقوق  •

حثaن  املشاركة حقوق  •  دح6000من ا��زائرللم�نيaن وDستاذة والبا

طلبة الدكتورالaن املشاركة  حقوق  •  .دج3000لل

طي   :املصار�ف �غ

طار من  aنمعنقل املشاركتOاليف \قامة و\طعام والضيافة طيلة أيام املؤتمر   •  .مOان \قامةإ X  تلمسان م

حية،  •  .إ o Xضبة اللة س�" بأعا � تلمسان، ومغارات ب©" عاد ، وشالالت الور�ط جولة سيا

 .ش�ادة املشاركة •



 .حقيبة املؤتمر •

•   D بحاث و�شر �Wمجلة علمية صنف ج.  

  :الرسوم طر�قة دفع

 .املشاركة W� املؤتمر رسوميدفع املشارك  •

  

  شروط املشاركة

 .ال�" تندرج ضمن محاور املؤتمر تناول البحث ألحد املوضوعات •

، أو تقديمھ ألي ج�ة أخرى محلية أم خارجية، أو  •
ً
 أم إلك6Fونيا

ً
أصالة البحث، بحيث لم Sسبق �شره ورقيا

  .املشاركة بھ ضمن أي محفل عل#"

حث ا�ِ�ّدة والعمق W� موضوعھ، وتباع من¬�ية البحث العل#" W� الكتابة، بما يقتضيھ من  • تحري البا

 D̄بداعالدقة و   .مانة واملوضوعية والتوثيق الOامل و

̄مOان • حلول �شرvعية للموضوع الذي يgناولھ بقدر    .مساoمة البحث W� وضع 

  .¯ل�Fام باملواعيد اf_ددة لتقديم امل¢eصات وDبحاث وجراء التعديالت •

  .إل�Fام أ±_اب البحوث املقبولة بإجراء التعديالت ال�" تق6Fح�ا ال¢�نة العلمية •

̄نجل�aية •   و\سبانية .تقبل Dبحاث باللغتaن العر{ية والفر�سية أو

حثaن ف��ا عن إثنaن •   .ال تقبل Dبحاث املش6Fكة ال�" يز�د عدد البا

يتم تدو�ن ا�_وا´³" واملراجع أسفل =ل صفحة، وتوضع قائمة املصادر W� �²اية البحث، وال يجوز ز�ادة عدد  •

 لقياس) 20(صفحات البحث عن 
ً
 لOل أجزائھA4 طبقا

ً
  .، شامال

حث،  • ¯ل�Fام بتقديم غالف البحث مع امل¢eص، ع�X أن Sشمل الغالف بيان عنوان البحث، واسم البا

و�حظر ذكر oذه البيانات W� موضع أخر بخالف الغالف، و{خصوص امل¢eص . وتخصصھ الدقيق، وعملھ

̄نجل�aية، و{ما ال يتجاوز   .ة=لم) 600(يقدم باللغتaن العر{ية و

 ل¢eط املعروف بـ  •
ً
طر بحد  SimplifiedArabicإعداد البحث وفقا ، و�كون �Çم )lines 1.5(، مع تباعد Dس

 Text، وتكتب العناو�ن بالبنط العر�ض )16(، وW� العناو�ن )12(، بÉنما W� ال�وامش )14(ا�eط W� املFن 

Bold.  

  ).ال67يد ¯لك6Fو�ي(راسلة تقديم الس6aة الذاتية مع الغالف وامل¢eص، متضمنة عنوان امل •

  

  

 

 

  



ىالشرW� لل دير امل   السيد رئÉس جامعة تلمسان: ملتق

ى   د ب¢_اج طرشاوي ب¢_اج.ا: رئÉس امللتق

ى   سوال#" ا�_بÉب.د: مyسق امللتق

  :ال¢�نة العلمية •

  بامو ن أمنة. د/دمحم خالدي. د.ا: رئÉس ال¢�نة العلمية 

حسaن. د /عبد الرزاق بل¤ش6a . د: نائب رئÉس ال¢�نة العلمية   رحوي 

 :جامعة تلمسانمن  •

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايددمحم خالدي. د.ا

 تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدد بن عزة عبد القادر .ا

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدالغوثÉبyسنوسي. د. ا

³" سيدي دمحم       جامعة أ+ي بكر بلقايد.ا   تلمسان/ د ط́ر

  تلمسان/ عبد ا�_كيم و � دادة           جامعة أ+ي بكر بلقايد  د.ا

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايد           سوال#" ا�_بÉب . د

 تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدبل¤ش6a  عبد الرزاق          . د

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايد            د امال يوسفي       .

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدنادية        بولقدام. ذ

حبÉبة . ذ   تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايد         بوزار 

حسaن                  جامعة أ+ي بكر بلقايد. د   تلمسان/ رحوي 

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدبوشعور صا�Ò دمحم \مين. د

ى    . د طف   تلمسان / جامعة أ+ي بكر بلقايدبلنوار مص

 تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدشافع بلعيد  نص6aة              . د

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدسا³Ô" عبد ا�_فيظ                 . د

  تلمسان / جامعة أ+ي بكر بلقايد                  قليل سارة          . ذ

حبÉب                      جامعة أ+ي بكر بلقايد. د   تلمسان/ بن مالك 

  تلمسان / جامعة أ+ي بكر بلقايدo©" كر�مة        . ذ

  تلمسان / جامعة أ+ي بكر بلقايدخوا�ي زoرة       . ذ

حو دمحم      . د   تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدد



  تلمسان/ بلقايدين معمر فؤاد            جامعة أ+ي بكر . ا

  :من خارج جامعة تلمسان •

حمد بن بلةد عزوز بن عمر      .ا   1وoران . جامعة ا

حمد بن بلة. د   1وoران . اميمون ابراoيم  جامعة ا

  د ادرvس قرقوة         جامعة سيدي بلعباس. ا

  1وoران . حمد بن بلةأد عÕ³ÖÉ راس املا     جامعة .ا

حمد بن بلة د.ا  1وoران . طامر انوال        جامعة أ

 2جامعة وoران بم ز�ان خ6aة          . د

  د امينة بامون         جامعة قاملة.ا

  مستغانم  ابن بادSس، د سعيدي دمحم     جامعة.ا

  مستغانم ابن بادSس، جامعةقجال نادية         . د

طيف. د   �1سمة كحول         جامعة س

  

 

 :ا�eارجمن  •

  

  املغرب –اقادير -د   اجمد الصديقي  جامعة ابن زoر.أ

  املغرب –اقادير - د   دمحم امللو=ي  جامعة ابن زoر.أ

  قندوز غر{ال      جامعة  تو�س.د

  امنة عمر  اململكة العر{ية السعودية. د

  6Fكياخليل كفاية . د 

  نرمaن ال67نوتركية. د 

  اململكة العر{ية السعودية      محØ" ال�واري . د

ى ناصري  . ا طف   املغرب –اقادير -جامعة ابن زoرمص

  

  



  

  :ال¢�نة التنظيمية •

  بوشعور صا�Ù دمحم \مaن. د/خوا�ي زoرة.د: رئÉس اا��نة التنظيمية 

حمد بن بلة   ع�� بن تومي. أ   1وoران . جامعة أ

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايد    رضا الوا=ل. أ

حمد  بن.أ  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايد عزة أ

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدالعيادي دمحم  . ا          

  تلمسان/ بوعشة فاطمة  جامعة أ+ي بكر بلقايد. ا

  تلمسان/ �شالغم خديجة جامعة أ+ي بكر بلقايد. ا

  تلمسان/ بن فالمي  خالد      جامعة أ+ي بكر بلقايد. ا

  تلمسان/ عبد \اله   جامعة أ+ي بكر بلقايد تاجوري. ا

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدبارودي فق6aة        . أ

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدمدو�ي عباسية    . ا

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدعبد الرحمنفرحاىة. ا

  تلمسان/ جامعة أ+ي بكر بلقايدزازوة فالح ش�رزاد      . ا

 مستغانم ابن بادSس، جامعةع�� مالOي      . ا

 بلمردا³Ô" ياسaن   جامعة ا�_اج �eضر، باتنة. ا

  سم6aة امبوعزة     جامعة ا��زائر. ا

 

  

  باإلعالماملOلف  •

  يوسفي امال. د

  .بن اباÜ� لي�X. ا

  :Dتصال •

ى   د ب¢_اج طرشاوي . ا: رئÉس امللتق

  0553562659: ال�اتف •

 D:hadjtar@yahoo.frميل •

ى   : مyسق امللتق



  سوال#" ا�_بÉب . د •

  0776297846: ال�اتف •

 D:habib2110@live.frميل •

 :رئÉس ال¢�نة العلمية

  د دمحم خالدي.ا •

  0662078180: ال�اتف •

 D:khaldi mohamed40@yahoo.comميل •

 بامون امينة. د

  : ال�اتف •

 D:amena.bammoune@cispcmi.comميل •

ى  •   colloque.depart13000@gmail.com:بر�د امللتق

حة-و-ال6Fاث-W�-البحت- Dول -الدو �-مؤتمر:صفحة الفاSس بوك •   -الفنون -و-السيا


