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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

علیم العالي والبحث العلميوزارة التّ 

كلیة اآلداب واللغات
قسم اللغة واألدب 

العربي
راسات الدّ مخبر

قدیة األدبیة والنّ 
وأعالمھا في

العربيالمغرب
التأسیس إلى (من

نھایة القرن 
العشرین)

المخطوطات «فرقة: 
"والمصنفات.

ینظم
حول:ملتقى وطنیا

قدس في ال«
فات العربیة المصنّ 

»واألجنبیة
.2021جویلیة12:یوم

الدیباجة:

البعد مّثلت ال املدن من القدس مدينة عّد

مطمع زمنة ع انت فقد العميق، التار

مرارا فحوصرت ن، والفاتح الغزاة أنظار

ا بناؤ وأعيد ا، أبناؤ ر ّ و تكرارا، ّدمت و

عثماني عشرة مرة ا ولك خ، التار

ذا قائمة ظلت لھ، ذلك من الرغم

ا اسم وظل املدنالوجود، طليعة ورا مذ

والبلدان.

خ التار إسالمية شأة، ال ية عر مدينة فالقدس

عن ع رمزا والزالت انت ضارة، ا سانية وإ

يمان رسالة وعن سالمي، ي العر ا خ تار

ش والتعا السالم ي ومعا ، الرو شعاع و

سماحة ظل ة السماو الرساالت ن ب

سالم.

مدي اودراسة ان م ا ل ف الشر القدس نة

ة السماو الديانات اب أ لدى ة املتم

ودية ال املسيحية، ، سالم ) الثالثة

ا ف وتتعّقد العقبات و املصاعب ا )،تكتنف

أو البعض خضعت ،فقد ات والتفس راء

ات معا ا ا خ تار واقع من الكث باألحرى

تف و متنوعة، تفاس ع ندت اتاس س

وصل ا، موثوقة روايات ع ند س تكن لم

جاءت نا ،ومن ر و ال مستوى ا ا عض
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الدراسات و البحوث من الف عشرات

،كما العصور ع اللغات بمختلف واملصّنفات

:القران ة السماو الكتب ا ع تحّدثت

الرحالة كتب ا ع وتحّدثت التوراة و نجيل و

املس وغ ن يجاملسلم ا ،ومذكرات ن لم

وكتب غرا ا دب وكتب ن املسيح

ة. ثر ستكشافات و التنقيبات

نفتح ، وط ملتقى تنظيم ع يحّفزنا ما ذا و

مد ما عن والبحث للدراسة املجال ىفيھ

جن و ي العر دب القدس ،حضور

التار ر و ال وأثر دبية، جمة ال وكذا

جابوامل و ري:ةغالطات؟ و ا السؤال عن

ن؟و ما القدس وآفاق واقع

امللتقى: داف أ

خ.- التار ع القدس مية بأ شادة

-. الدي الوجدان القدس انة م إبراز

للقدس.- ضاري ا بالبعد ديدة ا جيال توعية

امللتقى :محاور

و  املصنفات:ل املحور واملؤلفات.القدس

قيقــــــة1 ا ن بــــــ خيـــــة التار املصــــــنفات ــــــ القـــــدس /
ييف. وال

وشعرا.2 ا ن ية العر املصنفات القدس /

جمة.3 وال القدس /

ي الثــــــــــا ــــــــــي:املحــــــــــور العر الرحلــــــــــة أدب ــــــــــ القــــــــــدس
. جن و

ية.1 العر الرحلة القدس /

ية.2 جن الرحلة القدس /

يــــــــةالثالــــــــثاملحــــــــور العر املخطوطــــــــات ــــــــ القــــــــدس :
ية. جن و

ية.1 العر املخطوطات /

ية.2 جن املخطوطات /

عاملحور وآفاق.الرا واقع القدس :

امللتقى: مرتاضمدير محمد د. أ/

امللتقى: سة زولیخة شعبان صاري.درئ

العلمية: نة ال أعضاء

مرتاض محمد تلمسان-ا.د جامعة

محمد تلمسان- زمري ا.د جامعة

تلمسان-د زولیخة شعبان صاري .ا جامعة

محمد يا.د تلمسان-مليا جامعة

ي رحما لي تلمسان-د. جامعة
بدر تلمسان-سفةد. جامعة

مرتاضد. تلمسان–نجالء جامعة

ورد تلمسان–محصرةد. جامعة

تلمسان–خالديمشاا.د جامعة

قيالل.د راء الز تلمسان-فاطمة جامعة
شا سنومد. تلمسان–بن جامعة

خنافو بن رشيد تلمسان–د. جامعة
التنظيمية: نة ال

مليك عبابوةأ.

قيالل راء الز فاطمة د.

زواویة طیبي د.
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بوكلیخة                ي. ستد
ملیكة رابح      . د
بلعباس                  ة. نجاد
مرتاض                 ء. نجالد
منادةعماری.. دد
فریدة قدیري.أ

لعدودي بد. أیو
سعیدات ةد. فایز
بوسیف              مد. مری

فضیلة بوعیاد  .أ
مریم قادري .أ

ّمة: م مواعيد

صات- امل إلرسال أجل .2021جوان24يوم-آخر

يوم:- صات امل ع الرد .2021جوان30يتم

املشاركة: شروط
شر.- ال لھ سبق ولم أصيال البحث يكون أن

بخـــــــط- املـــــــداخالت )traditional Arabic(تكتـــــــب

م و18ا ن، وامش14امل .ال

امللتقى.- يوم مضغوط قرص املداخلة ترسل

ـــي- و لك يـــد ال ـــ إ اســـتمارة ـــ صـــات امل ترســـل

: التا

 -g.oeuvres13@gmail.com

اتف: ال 0541221945رقم


