وجشجبه وجصىفه بكامل معطُاجه وجفاصُله الذقُقت،

-محاور اإلالخقى:

ًخذاسط هزا اإلالخقى اإلاىظىم" :ببلُىغشافُا ألادب

ورلك بطشٍقت علمُت حعخمذ على اإلاعالجت الُذوٍت،

الجضائشي الىاقع والشهان" إشكالُت في غاًت ألاهمُت،
ّ
جخغُا الاظخعاهت بالبحث الببلُىغشافي لخىزُق ألادب

وكزا بشهامج اإلاعالجت آلالُت للمعطُاث ،التي مً

-1ببليىغرافيا الشعرالجسائري

شأنها أن حعهل عملُت الخصيُف والخبىٍب مً

الجضائشي وجبىٍبه ،باعخباس هزا ألاخحر ًضطلع مً

حاهب ،وجِعش عملُت البحث باليعبت للباحثحن في

حاهب بئعذاد قىائم ؤلاهخاج الفكشي ،وإعالم

مجال ألادب العشبي بشكل عام ،وألادب الجضائشي

اإلاعخفذًً به ،ومً خالله ًمكً الخعشف على

بشكل خاص.

مصادس اإلاعلىماث والىصىل إليها واظخغاللها في

وبشكل عام جخىخى جظاهشة "ببلُىغشافُا ألادب

إهجاص البحىر العلمُت ،ومً حاهب زان يهخم

الجضائشي ،الىاقع والشهان" جحذًذ اإلاىجض الكمي

بالخعشٍف باإلاادة العلمُت الخاصت بمىضىع معحن،

لإلهخاج ألادبي الجضائشي ،وكزا حمع اإلاادة وإحصائها

كىهه ًقىم بدىظُم معاسفها وجيعُقها وضبطها

وجشجُبها وجصيُفها والخعشٍف بها ،عبر مىهجُت جنهض

وحصشها ،بغُت جقذًم اإلاعلىماث عنها بشكل مىحض
ّ
وميعق ومىظم ،كما أهه ٌسجل معطُاث الىزُقت

بترجِب ألاحىاط ألادبُت ألاكثر حضىسا في ألادب
الجضائشي ،وجقىم بخصيُف كل مؤلف جصيُفا

وٍحصش مكانها ومجالها ،وٍحذد اإلاصادس اإلايشىسة في

جاسٍخُا ،مشفىقا بعىىان مفخاحي ،واظم اإلاؤلف،

مخخلف اإلاىاضُع ومؤلفيها خالل حقبت صمىُت بعُنها.

وجاسٍخ وششه ،ومكاهه ،وعذد صفحاجه ،مع بطاقت

وَعتهذف هزا اإلالخقى في إطاسه العام الىاظع،

فىُت للكخاب والكاجب ،جشاعي قىاعذ الفهشظت

ؤلاحاطت بكُفُت إهجاص الذفاجش الببلُىغشافُت التي

اإلاعمىل بها في الببلُىغشافُا ،ورلك وفق ببلُىغشافُا

جشصذ ألادب الجضائشي وجىزقه ضمً ببلُىغشافُا

جضطلع بكل حيغ أدبي على حذي.

ؤلاشكاليت:

مخكاملت ،وفي إطاسه الخاص الذقُق ،الىقىف على
طشائق جصيُف وإحصاء ما حادث به قشٍحت ألادباء
الجضائشٍحن عبر ألاصمىت اإلاخخلفت واإلاخىىعت ،وفق
مىهجُت علمُت سصِىت ،جحص ي كامل ألادب الجضائشي

-2ببليىغرافيا الرواًت الجسائرٍت
-3ببليىغرافيا القصت الجسائرٍت

-4ببليىغرافيا الدرساث النقدًت الجسائرٍت

شروط الكخابت
– 1أن ال جخجاوز صفحاث اإلاقال  15صفحت
باحدساب الهىامش.
ّ
 – 2أن ٌعخمد خط Traditional Arabic
حجم ، 16
الخباعد بين ألاسطر . 1.15

ألاجال واإلاىاعيد
 آخرأجل إلرسال اإلاداخالث ًىم  23ماي.2022
ّ
الرد على اإلاداخالث اإلاقبىلت ًىم  26ماي
.2022
-

جرسل اإلاداخالث إلى البرًد ؤلالكتروني آلاحي:

bmasc2022@gmail.com

الرئيس الشرفي للملخقى :
أهميت اإلالخقى وأهدافه:

أ.د.ظمحر بً طاطت مذًش حامعت مععكش

ال جقخصش أهمُت اإلالخقى على الجىاهب العلمُت وألاكادًمُت
فقط ،بل ًخضمً في ّ
طُاجه آزاسا اقخصادًت واحخماعُت

اإلاشرف العام للملخقى:
أ.د.بىصوادة حبِب عمُذ كلُت آلاداب واللغاث

وزقافُت ،لعل أبشصها وأهمها:

رئيس الخظاهرة العلميت:

جىفش ببلُىغشافُا ألادب الجضائشي فىائذ ّحمت للباحثحن ًأحي

د.بىظكحن مجاهذ

في طلُعتها أنها جقذم مادة علمُت مىحضة ومفصلت ودقُقت

اللجنت العلميت للملخقى:

-جِعش عملُت إحصاء واهخقاء اإلاشاحع باليعبت للباحثُجن في

د.لىسرة دمحم

ألادب اإلاغاسبي والجضائشي معا

د.مىشعال فاطمت

جدُح إمكاهُت اإلاقاسهت واإلاىاصهت بحن ؤلاهخاج ألادبي والىقذي فيالجضائش جىظحرا وإحشاء ،فضال عً ّأنها جفسح اإلاجال أمام
اقخفاء صحروسة الكخابت ألادبُت والىقذًت ،مً خالل الىقىف
على معاس جطىس ؤلاهخاج ألادبي عبر اإلاشاحل الضمىُت اإلاخخلفت

الجمهىرٍت الجسائرٍت الدًمقراطيت الشعبيت
وزارة الخعليم العالي والبحث العلمي
جامعت مصطفى اسطمبىلي معسكر
ّ
كليت آلاداب واللغاث
ّ
قسم اللغت وألادب العربي
مشروع بحث" :ببليىغرافيا ألادب الجسائري"
()PRFU
ًنظم ملخقى وطنيا:

د.بىفادًنت مصطفى
د .بن قىٍدرمخخار

د.سعدي مليكت

في الجضائش ،وباإلاىصاة ورلك جطالع الباحث بأبشص الجىاهب
وؤلاشكالُاث التي خاضذ فيها جلك ؤلاهخاحاث أدبا وهقذا ،عبر

اللجنت الخنظيميت للملخقى:

عىاوٍنها ومحاوسها الكبري التي جىحضها البطاقت الفىُت

د.بن برٍك حراق

للببلُىغشافُا.

د .جرمىني رقيت

-خذمت مىاهج الخذسَغ باعخباس الببلُىغشافُا جقشن اإلاعلىماث

د .بهلىل سيد أحمد

بىحذاتها
جخذم الىحه الثقافي للبالد خاصت فُما ًخعلق باليششوالطباعت والترحمت

د.حبيب مىس ى
د.حبيب زحاف

-جخذم الىحه العُاحي للبالد كىنها جقذم الخشٍطت ألادبُت

أ.سلطاني خدًجت

للبالد

أ .بىمعسة غشام

جخذم اإلاجال الاقخصادي ،ألنها جحقق الغشض الخجاسي(قىائم اإلاطابع ،ودوس اليشش)

ًىم  30ماي 2022
بقاعت املحاضراث

