
                                                                                                                     

 

 
 

 نداء للمشاركة في 

 الملتقى العربي الثّامن في األدب المقارن 
 .الممارسة األدبية عند العرب والّدرس المقارن

 7102أفريل  72-72-72 أّيام

احتفاًء باايوم  ايرا ل يا امل ارنااويف  طا  نااو تهاانالم ايرودواا  طارداًا رها طل ّكوواا اياك  تموا  ا 
ياااااارب  أل باااااا  األامل ايرااااااا  طارناااااااويف  بايت راااااااطيف ّاااااا   و وااااااا ا اامل طايرواااااام  ا ت اااااااتوا األامل ايرااااااا  طارناااااااويف  

ااا   اااّ: ا األامل ارنااااويف  ي ا  ف يااا   72-72-72 طاالجتدارواااا  طراااة وراياااا  ااوا اتاّراااا اروتنااا  ايرااا ل اين ا
 .الممارسة األدبية عند العرب والّدرس المقارن برربمايف   7102

 الّديباجة:
ات طلفارالت ااخووا ر ف األامل  خاوجوا ّربذ ق طيف ركيكا  متاشوا ّ  ط خ ى اير ل لطم وات طلغّي 

 لطم وات اجملال احلومي اير ل ااخووا طخاوجوا؛ ط ايف قما  ذيك ايو غا اير بوا طفصاحتها طبواهنا.

ا  جروتم -ّربذ اين يف ايت او  ره  -طلطم و األامل اير ل   يتغّي  ّ:  بملّيا ّت اورا تتوجا رماّ  رك 
: حوث ّضاّوربم طلنربو الم ايفرب وا  ّبتركا بذيك شوئا فهوئا ر: نابرم ايبكطي ايغربائي.  حوث  شكايم ط جرباوم  ّط

طبرك احل مل ايراروا اين اتوا  جتو ة مماووات  ابواا ررباك ايرا مل ا بتواق  هانارهأل   باكارا  ط لاذط قا  
ا يغامي  طلبااي: ا ارضااّت  طلربام ل ا  األشاكال طايت نربواات ايفرب واا تتوجاا لبااي:  اااا حوااا ايرا مل قماّها لراك 

واواااوا طاالقتصااااايا طاالجتدارواااا طاحلضااااويا ّااا: جهاااا  طتتوجاااا لفااااروهأل ّااا  ا خااا  ّااا: جهاااا  ط ت داااتهأل اي  
مماووااات  ابوااا رربااك ايراا مل و بااكارا طا  ط لااذط قا    -ّربااذ  طاخاا  ايناا يف ايرهاا ي: - خاا ى؛ األّاا  ايااذي  تاات  

 ها طاقرا  ابوا جكيكا قماّم   ف زت بكطو 

ايت رك ا ايو غمي ا ارداووا األابوا  مث  ايت زحوق ايو غمي رربك األايب ايماحك  طحّت  ااخ  ايرب ص ايماحك  طبذيك  -0
 مت  االتتنال ّ: ّبك  والّا ايو غا طفصاحتها طبواهنا   ىل اهلُجربا ايو غميا  طايت رك ا األال  ط ايت ربم ل. 
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 جرباس  ابوا ّ تمحاا ّ: رمامل  ابوا  خ ى بفرا  ايت اري ّي طايت اري    بات ا اامل   ط بات األابااء  ط بات  شكال ط  -7
 ايرب صمص  ر: ن يق ايت رباص ايك اخوي طا  ط اخلاوجي.

تتاااأ  ال ّربفااتى رواا  ايرواام  طارراااوف طايفربااميف  حوااث لفاراا  األامل ايراا ل احلااكيث   توااق  جرباواام  ّاا   -3
 وأل طايرب حة طايطب  ... خل. ارموون  طاي   

ات اي  واوااااوا  -4 ظهاااامو مماووااااات  ابوااااا جكيااااكا متاشااااوا ّاااا  لطاااام و طوااااائ  االل صااااال اتكيااااكا ّاااا: جهااااا  طايت غااااّي 
 طاالقتصاايا ايراروا ّ: جها  خ ى.

 اير مل. االتتنال ّ: اأُلحاايا األابوا  ىل ايت رك ايا تتوجا ايت رك ا ايو  اين  طلربم ل ايذ طق األال رربك -2

يف  طتتوجا هلذا ايماق  األال اير ل اتكياك و باكارا طا  ط لاذط قا    هابى يزاّاا روا  اياك وس األال ارنااويف 
ا  -جيوب ر: ايركيك ّ: ايت  اؤالت اييت يط حها هذا ايماق   ط يف يكوس ايركيك ّ: ا شكاالت ارترو ناا بام هام 

ي ايذي قا  رووم األامل ارناويف.ا ضمء هذا ايماق  األال اير ل  -حك  ذالم  ايذي جتاطز ايماق  األال اينّم

طيإلجابا ر: ايت  اؤالت طاواوا ا شكاالت ارترو نا بارداووا األابوا رربك اير مل ا ضامء اياك وس األال 
 ارناويف  تنرتح احملاطو اي  ئو ا ايت ايوا 

I-   حماطو اروتن 
 الدرس المقارن:الواقع األدبي العربي و  المحور األول:

  امل ر ل باير بوا. -1              

  امل ر ل بوغات حمووا  ط راروا. -2      

 األدب العربي وعالقاته األدبية وغير األدبية: المحور الثاني:

 ّ  ا اامل احملووا. -1    

 ّ  ا اامل األطوطبوا. -2    

 ّ  آاامل ايهرممل ا والّوا. -3    

 ألخ ى.ّ  ا اامل ا -4    

 ّ  ايفربميف طارراوف طايروم . -5    

 قضايا جديدة في الممارسة األدبية عند العرب: المحور الثالث:

 اير مل طاألامل اهلاّهي. -1   

  شكايوا اهلميا األابوا. -2   



 غمي.ايتزحوق ايو   -3   

 األامل اير ل ّ: األحاايا  ىل ايترك ايا ايوغميا. -4   

 األامل اير ل طلنربوات االلصال اتكيكا. -5   

 ممارسات ترجمية في الدرس األدبي المقارن: المحور الرابع:

 ا ت  ياات األامل ارناويف. -1

 ا ايربصمص ا بكاروا. -2

 آفاق الممارسة األدبية والدرس المقارن عند العرب: المحور الخامس:

 ويف.ايكواوات ّا برك ايكميمتوايوا طايكوس ارنا -1   

 ايكواوات ايناناافوا طايكوس ارناويف. -2   

 ايهر يات ارناوتا. -3   

 ايبالغا ارناوتا. -4   
 ا تا اايف اتكياك. -5   

 حنم ذطق  ال ر ل جكيك. -6

 ورشة أعالم األدب المقارن العرب:  المحور السادس:
 ايراري. " بم ايروك اطاط" ارناويف  طاررتجأل  ط ايمووط األال          

II - :شروط عاّمـــة 
 . يف يربكوأ ايبحث ا  حك حماطو اروتن  -1
 . ال  يكميف قك وبق ته    ط قُك   ا  حك اروتنوات -2
 .ف اياايبحث  يف يكميف  -3
 . يف لُ و  ارو  صات ا االوتداوا ار فنا -4
 .-ّ: مخ ا  ىل ره   ودات- ودات ّفتاحوا ا آخ  بك يف يُ فق ارو  ص  -5

III - :لـغــات الملتقى 
 .اير بوا  وااوااًا 

 .ا جنووزيا 

 .ايف ت وا 

ّ  ض طوا  يف لنك  ّو صات ّ   زا باير بوا تدو  اركاخالت بايوغتت األجرببوتت  ر: ّمضمل ايبحث ط شكايوتم 
 طتتائجم.



IV - :المــواعيــد  
  7102  ف ي  72/  72/  72  يا  اروتن        

     آخ   ج  ينبمل ارو صات. 7104   تمب  02  -أ 

     اي اطا رو  ارو صات. 7104 تمفد  10  -ب 

    آخ   ج  ينبمل اركاخالت  اّوا. 7102 جاتفي 01  -ج 

    اي اطا رو  اركاخالت. 7102 فوف ي 02  -د 

V - :مالحظات هاّمة 
 وأ حكطا ّكيربا رربابا بايرب  با  ىل ارهاو ت ّ: خاوأ اتزائ  طارهاو ت ّ: ااخ  اتزائ  ارنودت خا

 لتكف   اتها اررب  دا بتغطوا تفنات ا قاّا نووا  ي ا  ايرب كطا.        
ات  يُ ج  االل صال ب ئوس اروتن             رو  وقأل اهلالق احملدمل  د. عبد المجيد حنونرزيك ّ: ارروّم

700667162202+ + 

 أو بأمانة الملتقى: 
  ++700220101702  د. سامية عليوي -

 ++ 700222002226  د. نظيرة الكنز -

 أو البريد اإللكتروني:
                         annaba.dz-adab.moukaren8@univ   
                      @gmail.comallioui.samia620  

                         kenzenadira@yahoo.fr   
VI - :هيئات الملتقى  

 د. عبد المجيد حنون  رئيس الملتقى
  الهيئة الّتحضيرية للملتقى:                     أمانة الملتقى   
 ا. واّوا روومي   -
 يكربز   ا. ت ّيا ا -
                                                           وووأل ي ما                                                                                                                     -

 ا. ربك اجملوك حربميف   -
                      ا. هاايااى طياراا                         -
 ا.  مسارو  ب: هفوا -
اااال                                                                - ا ا. رداااو وج 
ااربااااز  -  ا. تاا ااواا ا ايكا
                                     ا. وااااّاواا رااوااواامي                                                                          -

 ا. قك طو ّ يبما -
 ا. فو ا بورابك -
 ا. حمدك بوماهأل -
 ا. هاحل بموقيب -
 ا. وروكا  حو  -
 ا. واتكو  ل يكي -
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