
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلمهوريَّة اجلزائريَّة الد ِّميقراطيَّة الشَّعبيَّة
 ميــــــــث العلــــــايل والبحــم العـــــــــوزارة التَّعلي

 آفلو   - امعي  ــــز اجلــــــادلرك
 ات ــــــــاآلداب واللغ دـــــــــمعه

 اهبااللغة العربيَّة وآد قسم
 

 
 

 : بعنوان ملتقى وطني اً معهد اآلداب واللغات ينظ ِّم  

شعر الثورة اجلزائرية ـ ادلضامٌن 
 واألبعاد ـ

 م . 2120/  12/ 07بتاريخ : 
 

 

 
 
 
 
 

 جامعة األغواط ـ األستاذ الدكتور جعًنن ميهوب
 دلركز اجلامعي أبفلواـ  . األستاذة الفاسي فاطمة

 ُشروط ادلشاركة : 
 .أن يكون البحث يف أحد حماور ادللتقى-01
أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات ـ  02

 سابقة.
مبا  (A4) صفحة 20أال تزيد عدد صفحات البحث عن -3

 .يف ذلك ادلالحق وادلراجع
 .تكتب اذلوامش بطريقة أكادميية يف آخر البحث-4
 «Arabic transparent»تب ادلداخلة خبطتك -5

 ..للهوامش 12للمنت، و  16
 .ال تقبل ادلداخالت ادلشرتكة-6
 . تقنية التحاضر عن بعديعقد ادللتقى عرب ـ  7

 
----------------------------------- 

 مواعيد ىامَّة : 
 10/10/2021آخر أجل لتقدمي ادللخصات:  -
 25/10/2021 آخر أجل للرد على ادللخصات : -
 20/11/2021آخر أجل لتقدمي ادلداخالت كاملة :  -

 مالحظة : تربمج ادلشاركة فقط بعد تلقي ادلداخلة كاملة.
----------------------------------- 

تكون جميع المراسالت المتعلقة المراسالت والتَّواُصل : 

  : بالملتقى على

  zerarkalouakal@gmail.com 

   8666567665ـ  8559658667:  الهاتف/ الفاكس

 

 

----------------------------------- 
ـريف   : للملتقى الوطين الرَّئيـس الشَّ

  . ( مدير ادلركز اجلامعي آبفلو) طهَّاري عبد الكرمي  أ.د
 :  الوطين ادللتقى رئيس

 زرارقة الوكَّال د . أ. 
----------------------------------- 

 : للملتقى  ةـاللجنة العلميَّ 
ــة العلميَّ ـــرئيـس اللجنـ   ة :ــ

  بن دبلة جلولد . 
----------------------------------- 

 أعضاء اللجنـة العلميَّـة :
 ـ ادلركز اجلامعي أبفلو ـ الدكتور بومجل محزة _  

 ـ ادلركز اجلامعي أبفلو ـ _ الدكتور جقال جياليل 

 ـ ادلركز اجلامعي أبفلو ـ .دي مسعودجوا _ الدكتور 

 .ـ ادلركز اجلامعي أبفلو ـولة بن الدين خب_ الدكتور 

 ـ ادلركز اجلامعي أبفلو ـ. ة بلعامل فضيلةـ الدكتور  

 ـ ادلركز اجلامعي أبفلو ـ. الرندي دمحم ـ الدكتور  

 .ـ ادلركز اجلامعي أبفلو ـ بوصبع رابحـ  الدكتور 

 ـ ادلركز اجلامعي أبفلو . الدكتور هتامي جلول

 .األستاذ الدكتور سطمبول انصر ـ جامعة وىران

 .  الدكتور عالوي العيد ادلركز اجلامعي ـ البيض ـ

 جامعة األغواط . الدكتور عثماين بولرابح ـ  األستاذ
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الشاعر الواقع وتغىن  شخص من خالذلا  
معاانة الذات   ابحللم ونشد األمل وأوضح

مواجهة الذات  الشاعرة الفردية واجلماعية يف
اجلزائر وثورهتا  ادلتسلطة. ومن مث ة عربت رمزية
والعريب   خاصةادلباركة  يف الشعر اجلزائري 

ودالالت  عامة عن أبعاد دينية وقومية وإنسانية
 .والرفض، وادلقاومة ، والتمرد  اإلرادة الصادقة

                        حماور ادللتقى:

ـ مضامٌن شعر الثورة اجلزائرية  ومدى  1
 وأتثًناتو. مواكبتو للحدث

 ـ شعر الثورة واذلوية الوطنية.2

اإلسالمية واإلنسانية يف ـ األبعاد القومية  3
 شعر الثورة.

 ـ الثورة اجلزائرية يف الشعر العريب ادلعاصر 4

 
 
 
 
 
 
 

 : ةيباجة واإلشكاليَّ الد  
شكلت الثورة اجلزائرية زمخا نضاليا وثوراي كبًنا  
للشعب اجلزائري ولألمة العربية يف مواجهة 

ئها، ومعجزة وملحمة يف اسرتجاع السيادة أعدا
والكرامة والعزة ، وأكدت على أن  ما أخذ 
ا أسقطت  ابلقوة ال يسرتد إال  ابلقوة ، كما أّن 
جدار اخلوف أمام  الشعب اجلزائري والشعوب 
العربية ادلستضعفة يف مواجهة جالديها فغدت 
قدوة لكل مظلوم مقهور يف طلب الشهادة من 

وأعادت الثقة لإلنسان اجلزائري أجل احلياة ، 
على أنو قادر على حتقيق النصر إذا ما توافرت 
لو الظروف ادلالئمة والقيادة ادلخلصة. وتعامل 
الشعراء اجلزائريون و العرب مع الثورة اجلزائرية 
ا ثورة وطنية و قومية  وإنسانية جاءت  على أّن 
لتؤكد أن األمة العربية اليت تعد اجلزائر جزءا 

ا مل تنتو كما اعتقد أعداؤىا ، بل ىي ثورة منه
عربت عن تعشق اجلزائري للحرية وعن قوة 
عزميتو وإرادتو من أجلها ، وأّنا ثورة حتمل كل 
القيم اإلنسانية اليت تنشد األخوة والعدل 
واحلرية وادلساواة بٌن أبناء البشر.وحتولت الثورة 
اجلزائرية وبطوالهتا وشهدائها وأماكن البطولة 

 يها  يف الشعر اجلزائري إىل ملحمة  ومفخرةف
 .حقيقية شخص من خالذلا 

 

 

 


