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               2جامعة محمد ملني دابغني سطيف                        

 هابلتعاون مع خمرب املثاقفة العربية يف الأدب ونقد

ومبشاركة ،للكية الآداب واللغات  

 الواكةل اجلامعية للفرنكوفونية

 

 : موضوعهتنظم ملتقى دوليا 

 اجلامعي اجلزائري:البحث يف اللغة والأدب الفرنس يني يف الس ياق 

 التقديرات، الراهن والآفاق

نشاء  ن أأس باهبام ، الفتةيعرف البحث يف اللغة والأدب الفرنس يني، منذ أأكرث من عرشية، ديناميكية  ا 

طار تربصات، ويف ا   ؛اجلزائرية الفرنس ية اهمدرسة ادلكتور طار فالتوجه حنو خمتلف اجلامعات الفرنس ية يف ا 

لك ،  اف املزدو ، والعمل بنظام اال ش فرنس ية هبدف تنظمي ملتقياتلها التعاون بني خمابر جزائرية ونظريات 

التظاهرات و  ذكل أأاتح فرصا للبحث يف هذه اجملاالت. عىل أأنه غالبا ما اكنت املواضيع اخملتارة للأنشطة الأاكدميية

العلمية تتجه حنو الاختصاصات املشرتكة، ال فرق يف ذكل بني الأدب، وعلوم اللسان أأو التعلميية. حفدود 

قت س بقا يف حقالتخصصات التقليدية مل تعد تشلك عقبات معرفية. ومن هنا، أأمكننا الوقوف عىل أأعامل 

 لتخصصات الفرعية اجلديدة.مدوانت غري معروفة، كام الحظنا بروز وترقية بعض ا عىلالكشف 

ىل فتح انفذة للتثاقف بني اللغات والآداب، بهتيئة لتقي فيه خمتلف ي ري فضاء حوا وهيدف هذا امللتقى ا 

آفاق ويةاللغالانامتءات خمتلف من أأجيال الباحثني  ، من أأجل التبادل والتقيمي، ومن أأجل النظر يف راهن وأ

شاكالته الجتاهاته ومناهجه و يف الس ياق اجلامعي اجلزائري، وصفا  البحث يف الأدب واللغة الفرنس يني املهنجية  ا 
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فادة من املكتس بات املعرفية املنجزة املثاقفة خالل  ومدى حضور روح والتعلميية واملعرفية، وتقيامي ملدى اال 

 رسام لآفاق التفاعل وأأبعاده.ذكل، و 

من امجلهور، حوار بني احملارضين، وبني املشاركني و لرساء قواعد لأأخذ امللتقى عىل عاتقه ا   حتقيقا ذلكلو 

 ة:تياحملاور الآ أأحد يف من خالل حمارضات ومداخالت 

 راهن اللسانيات: الاختصاصات املشرتكة، التخصص وما فوق التخصص. -

 البحث يف الأدب. مناجه -

 تعلميية اللغات يف الس ياق اجلامعي. -

 علوم الأعصاب والتعمل. -

 ملثاقفة.وا ةاملهنجي اتاللغات الفرنس ية، العربية واال جنلزيية: العالقات اللغوية، التعارض -

 اللغة أأو/ اللغات يف مواهجة حتدي الرتمجة والرتمجة اذلاتية. -

 : الفرنس ية، اال جنلزيية والعربية.لغات امللتقى

 :ضوابط ومواعيد

 ينبغي أأن تتعلق املشاركة بواحد من احملاور املقرتحة. -

عرب الاس امترة اخلاصة  044لكمة وال يتجاوز  044ال يقل عن  Wordبنظام الوورد يرسل ملخص  -

 .ابمللتقى

آخر أأجل الس تقبال امللخصات  -  .40/40/2402أ

 .10/40/2402اللجنة العلمية عىل امللخصات ابتداء من  ترد   -

ىل  41/41أأشغال امللتقى من  -  40/41/2402ا 

 املوافقة علهيا، عقب انعقاد امللتقى.تنرش الأعامل املشاركة، بعد  -

 : أأيتجلنة التنظمي عىل ما ي تنبه

طعام املشاركني عىل عاتق امللتقى. - يواء وا   مصاريف ا 

 رسوم التسجيل غري مطلوبة. -

 ال يتكفل امللتقى بتاكليف نقل املشاركني. -
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 :احملارضون املدعوون

 أأ.د. بن عودة لبداعي )جامعة لومان، فرنسا( -

 مانس ـ اكسرت )جامعة السوربون(أأ.د. كورين  -

 (2أأ.د. نصرية زالل )جامعة اجلزائر  -

 ، فرنسا(0د. ليدا منصور )جامعة ابريس  -

 د. وفاء جباوي )جامعة الأمرية نورا بنت عبد الرمحن، العربية السعودية( -

 :اللجنة الرشفية

 (2أأ.د. اخلري قيش )مدير جامعة محمد ملني دابغني سطيف  -

 )انئب مدير اجلامعة ملكف ابلتكوين العايل، البحث العلمي والتأأهيل اجلامعي(أأ.د. يوسف عيبش  -

 : رئيس امللتقى

 أأ.د. عبد املكل بومنجل

 :ون العلميوننسقامل 

 .د. ايسني بن عبيد بلفار،  بوابعية د. نصرية   د. سعاد اباب سايس ـ رضوان،

 :اللجنة العلمية وجلنة القراءة للملتقى

 (2)جامعة اجلزائر أأ.د. جنود برغوث  -

 (وهران للأساتذة العليا املدرسةأأ.د. فتيحة برحال ) -

 (2فيليب بالنش يه )جامعة رين أأ.د.  -

 (2أأ.د. عبد املكل بومنجل )جامعة سطيف  -

 أأ.د. بلعباس بوترفاس )املركز اجلامعي عني متوشنت( -

 أأ.د. ابتسام شاشو )جامعة مس تغامن( -

 (0أأ.د. محمد صاحل شهاد ) جامعة قس نطينة  -

 ، السوربون(0أأ.د. س يلفي فرياانندو ) جامعة ابريس  -

 (2أأ.د. صالح ادلين زرال )جامعة سطيف  -
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 (2أأ.د. السعيد كساكس )جامعة سطيف  -

 أأ.د. مااي خادل ) اجلامعة اللبنانية/بريوت( -

 (2أأ.د. زهية مباريك عيادي )جامعة سطيف  -

 (2أأ.د. يوسف وسطاين )جامعة سطيف  -

 (01سابلريولس )جامعة ابريس أأ.د. جان ـ فرنسوا  -

 (0أأ.د. عبد السالم زتييل )جامعة قس نطينة  -

 (2د. خمتار مالس )جامعة سطيف  -

آيس )جامعة البليدة( -  د. وردية أ

آيت - آمزاين )جامعة تيارت( د. وردة أ  أ

 )جامعة البليدة(نود. هدى أأمك -

 (2د. وفاء جباوي )جامعة اجلزائر  -

 (0د. دليةل بلقامس )جامعة وهران  -

 منية بلحسني )جامعة جباية(د.  -

 (2د. محمد بوعبد هللا )جامعة سطيف  -

 (2د. محمد بوجاجة )جامعة سطيف  -

 د. بلقامس بو مديين )جامعة معسكر( -

 د. عبد الكرمي بن سلمي ) املركز اجلامعي عني متوشنت( -

 (2د. راضية بن سلامين )جامعة اجلزائر  -

 (2بلفار )جامعة سطيف  د. نصرية بوابية -

 (2بوزيدي )جامعة سطيف  د. بوبكر -

 (2ب )جامعة ابتنة ا رجحة د. صوري -

 (0د. سهيةل حديد )جامعة قس نطينة  -

 د. هجرية مدان )جامعة الشلف( -
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 ) املركز اجلامعي عني متوشنت(د. هاجر مربوح  -

 (2جامعة سطيف ورتريان )أأ د. سهيةل  -

 (2د. فوزية رقاد )جامعة سطيف  -

 (2د. حسني تروش )جامعة سطيف -

 

 :التنظميجلنة 

 أأ.د. محمد بوادي )رئيسا( -

د.   ،د. لبىن عشاب ، د. حياة جايب د. زهرية ابرش،  د. بوزيد طبطوب،  ، د. ارزيق بوحشيش -

د.    ،د. مسرية مرزوق   ،د. نوال خرة ،  د. انيج خطاب  ، د. حسينة لواعر  ،فايزة عيشور

خالص غرزويل   ،شهرزاد مديرـ ظهري  .أأ   ، فتيحة أأويس ـ توايت أأ. أأ. موىس مربك،     ،د. ا 

 أأ. ،بوساهل لبيب أأ. ،مصطفى بورخيس أأ. ،ايمسني بوعبد هللا أأ. ،مسية بناين أأ.، حورية عباسن

 ، ة حفيصمري  ، أأ.زهية محدي ـ براييح أأ. ،خدجية قريش أأ. ،ناالآنسة سلمى شوش ،نبيل بوزيدي

آس يا قيدوم أأ. رفيق  أأ. ، راضية مرزوق أأ. ،  نوال لرصي أأ. ، توفيق كوسة أأ. ، راوية كوايش أأ. ، أ

 , أأ.جالل ادلين سامعن.كرمية محلر ، أأ.سامية مصطفاي أأ. ، مصباح

 


