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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  المسيلة–جامعة محمد بوضياف 

  مخبر الشعرية الجزائرية

  معة محمد بوضياف المسيلةالرعاية السامية للسيد مدير جاحت ت
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  مخبر الشعرية الجزائريةب 2021 ارسم 02، الثالثاءيوم 
  

� Ûa‡òubjí 
  

تعد ظاهرة االستشراق من احلركات الفكرية اليت اهتمت بدراسة حضارة األمم الشرقية بصفة عامة، فشملت 

أدياا وعاداا وأفكارها، وأولت اهتمامًا أكثر حبضارة األمة اإلسالمية بصفة خاصة، وقد كان دورها يف نشأا مقتصراً 

فبدأ . اهتمامها إىل دراسة كل صغرية وكبرية يف العامل اإلسالميعلى دراسة اإلسالم واللغة العربية، مث توسعت دائرة 

أعمال املسلمني وخاصة ما يتعلق بالفكر اليوناين  املستشرقون يف خطوة أوىل برتمجة القرآن الكرمي إىل اللغة الالتينية، ونقل

فرتة صراع القوى االستعمارية من أجل إحيائه، مث انصبت جهودهم على مجع الرتاث العلمي واألديب وترمجته خاصة إبان 

وقد عكف املستشرقون على دراسة الرتاث اإلسالمي فصنفوا وحققوا وفهرسوا وترمجوا وشرحوا . على العامل اإلسالمي

وطبعوا، ونشروا الكثري من الدراسات واألحباث حول حضارة املسلمني وآدام، فاتسم بعض هذه الدراسات بالطابع 

  :وعليه ميكن طرح اإلشكالية التالية .الطابع السليباإلجيايب والبعض اآلخر ب
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� òîÛbØ’⁄a 
  

o حبركة االستشراق؟ مىت وأين وملاذا نشأت؟ ما املقصود  
o ا للرتاث العريب العلمي واألديب؟ ما هي أهدافها ودوافعهامن دراسا 
o ما موقف املثقفني العرب من ظاهرة االستشراق؟  

 

� @Òa‡çþa 
@:أهداف من بينها يطمح امللتقى إىل حتقيق عدة @

o حتسيس الباحثني بأمهية هذا احلقل من الدراسات. 
o جوانبه إثراء هذا املوضوع واالملام مبعظم. 
o ال أمامهم للحضور واملشاركة يف مناقشة مداخالت املشاركنيإشراك طلبة ليسانس واملاسرت من خالل فسح ا.  

  

� �a@Šëb@ @
  ).النشأة، األهداف، الدوافع( حركة االستشراق :المحور األول -

 .النشأة والتطور :مفهوم االستشراق •
 .أهداف ودوافع ووسائل حركة االستشراق •
 .االستشراق مدارس •
 .إشكالية مصطلح االستشراق يف العصر احلديث •
  .موقف املفكرين العرب من حركة االستشراق •

مع والفهرسة والتصنيف، والشرح جهود املستشرقني يف الدراسات األدبية من خالل اجل :المحور الثاني -

  .والرتمجة، والطباعة والتأليف، والنشر

 .العريب األدب دراسة يف املستشرقني جهود •
 .احلديث واملعاصر العريب لألدب املستشرقني تلقي •
 .العريب األدب حول نقد اخلطاب االستشراقي •
 .القدمي واحلديث واملعاصر العريب األدب قراءة مناهج املستشرقني يف •

من خالل اجلمع والفهرسة والتصنيف، والشرح  اللغويةجهود املستشرقني يف الدراسات : لثالمحور الثا -

  .والرتمجة، والطباعة والتأليف، والنشر

 .اللغوي الرتاث وحتقيق دور املستشرقني يف مجع •
 .مناهج املستشرقني يف نشأة الدراسات اللغوية وتطورها •
 .العريب النحو أصالة وقضية املستشرقون •
 .اللغة العربية يف للمستشرقني واملوسوعي املعجمي اإلسهام •
 .موقف املستشرقني من اللغة العربية •
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اإلسالمية من خالل اجلمع والفهرسة والتصنيف، والشرح  الدراسات االستشراقية للعلوم: الرابعالمحور  -

  .والرتمجة، والطباعة والتأليف، والنشر

 .الكرميللقرآن  االستشراقية الدراسات •
 .للسنة النبوية االستشراقية الدراسات •
 .الدراسات االستشراقية للتشريع اإلسالمي •
 .اإلسالمي التارخيي الرتاث دراسة يف املستشرقني مناهج •

  .التطبيقي املستشرقني واسهامات العرب يف اال العلمي: الخامسالمحور  -

 .الطب والصيدلة املستشرقون واسهامات العرب يف علوم •
 .تشرقون واسهامات العرب يف علوم الفلكاملس •
 .املستشرقون واسهامات العرب يف علوم الرياضيات •

 

� ò×Šb“¾a@Âë‹’@ @
 .أن يكون البحث يف صلب احملاور املذكورة .1
 .أن تتوفر يف املداخلة مواصفات البحث العلمي ومعايريه املتعارف عليها يف البحوث األكادميية .2
 .يكون البحث أصيال مل يسبق نشره ومل يُقدم يف ملتقيات أو فعاليات سابقة أن .3
 .العربية، الفرنسية، اإلجنليزية: لغات امللتقى هي .4
أن ال يتجاوز امللخص الصفحة الواحدة، على أن يسبق بكلمات مفتاحية هلا عالقة مبوضوع البحث ال يتجاوز  .5

 .كلمات) 6( عددها
 مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع واملالحق A4حجم( صفحات10صفحة وال تقّل عن15أن ال تزيد املداخالت عن .6

 ).تكون اهلوامش يف آخر البحث(
، 14بنط  Arabic Transparentواهلوامش خبط  16بنط  Traditionnel Arabicيكتب املنت خبط  .7

، 2,0 الصفحة ، ميني2,0 ، أسفل الصفحة1,5 أعلى الصفحة ،24/16 احلجم: أّما مقاسات هوامش الصفحة
 .وتثبت اهلوامش يف اية البحث، بشكل تسلسلي، وبطريقة يدوية. 2,0 يسار الصفحة

 .ختضع امللخصات والبحوث للتقييم من قبل اللجنة العلمية .8
 .ال تقبل املداخالت الثنائية .9

 .يرسل الباحث ملخصاَ لسريته الذاتية يف حدود صفحة واحدة .10
 msila.dz-nivu@zelafirahim.b :عرب  Wordيف صيغة وورد  املداخالتترسل  .11
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� òßbç@‡îÇaìß@ @
 .م1220 انفيج 71 :آخر أجل الستالم امللخصات يوم .1
  .م1220انفي ج 72 :آخر أجل للرد على امللخصات املقبولة .2
  .م1220يفري ف 40 :آخر أجل الستالم املداخالت كاملة يوم .3
  Google Meetأو   Zoom: بتقنية التحاضر املعتمدة م1220 ارسم 20: لثالثاءيوم ا امللتقىنعقد ي .4
 .جمانية امللتقىاملشاركة يف أشغال  .5

 جامعة املسيلة ،إبراهيم زالفي الدكتور: رئيس امللتقى

� òîàÜÈÛa@òävÜÛa@óÔnÜàÜÛ@ @
 جامعة املسيلة    رئيسا    إبراهيم زاليف. د .1
  جامعة املسيلة  عضوا           فتحي بوخالفة .د.أ .2
  جامعة املسيلة  عضوا           عمار بن لقريشي. د.أ .3
  جامعة املسيلة  عضوا          خلضر خرشي .د.أ .4
  جامعة املسيلة  ا       عضو     صاحل فايد. د .5
  جامعة املسيلة  عضوا        خليفة عوشاش. د .6
  جامعة املسيلة    عضوا     حبوص زكري. د .7
  جامعة املسيلة    عضوا      عبد القادر العريب. د .8
  جامعة املسيلة  عضوا         ناصر بركة .د .9

  جامعة املسيلة  عضوا         عبد العزيز بوشاللق .د .10
 جامعة املسيلة  عضوا        سعدية بن ستييت. د.أ .11
 جامعة املسيلة  عضوا      فتح اهللا بن عبد اهللا .د .12
 جامعة املسيلة  عضوا        واسيين بن عبد اهللا .د .13
 جامعة املسيلة  عضوا        الطيب بوازيد .د .14

 

� óÔnÜàÜÛ@òîàîÄänÛa@òävÜÛa@ @
  جامعة املسيلة  رئيسا          فتحي بوخالفة          .د.أ .1
  جامعة املسيلة  عضوا            إبراهيم زاليف .د .2
  جامعة املسيلة  عضوا            صاحل فايد .د .3
  جامعة املسيلة  عضوا            عمر غرباوي .د .4
  جامعة املسيلة  عضوا            مجال بوخلط .د .5
 جامعة املسيلة  عضوا            خليفة عوشاش .د .6
 جامعة املسيلة  عضوا            حبوص زكري. د .7
 جامعة املسيلة  عضوا            غرايبجوهر  .أ .8
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  جامعة حممد بوضياف املسيلة
  خمرب الشعرية اجلزائرية

  

  استمارة المشاركة
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