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 غاثٍت اَداب وانهّ كهّ 

 ت وآدابهاغت انعزبٍّ قظى انهّ 
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ى يقجو "   يهزمٗ ٔطًُٛب ؽٕل: تحهٍم انخطاب"ُٚظ ِّ

ةّفيّالجزائرالتّالكتابةّالنسائي ّتحوّ   

 منّالتمركزّحولّالذاتّإلىّالتشظي
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ّّالديباجة:

بئٛخ انغيائوٚخ انًهزمٗيٕضٕع  ٚزُبٔل  األٔنٗ ٖٕٓ: هٕل انُ   ربهٚـ انكزبثخ انَُ 

ٍجؼخ الد انزٙ ّٓلرٓب ْنِ انكزبثخ ػجو ٕ  م يغ انٕلٕف ػُل انزؾٔانجؾش فٙ فهفٛبد انزْك  

يُن  األكثٛخاٍزطبػذ انًجلػخ انغيائوٚخ أٌ رفوٗ ٔعٕكْب فٙ انَبؽخ إم  ػمٕك يٍ انييٍ،

ٖ خ انمٖٛوح أل الو ََٕٚخ فٙ يغبل  فزأن مذ، ؼْوٍٚاألهثؼُٛٛبد يٍ انموٌ ان ْ ؼو ٔانم ان

ٔاٚخ، يجلػبد صالس ٚؼٕك إنٍٛٓ انفضم فٙ إهٍبء أٌٍ األكة  َٖٛوح ثهٕنخ رنكؤ ٔانو 

ٍ  انُ   ، جًٍهت دباعٔ طاوص عًزوع( Elissa Rhaisٔ) انٍظا راٌض َبئٙ فٙ انغيائو ْٔ

( Isabelle Eberhardt) اٌشابٍم ابهاردثاألكثٛزٍٛ إنٗ أػًبل كاهٌٍٕ آفؤٌ  ْٛؤٚ

كفبرو انَفو َٖٕٔٓ هٔائٛخ ٔلٖٔ َبئٛخ فٙ يؼبنى انكزبثخ انُ   بهًٍز هزٍٛناانٍظا راٌض ٔ

 رؾًم ؽمبئك ربهٚقٛخ ٔاَطجبػبد ّقٖٛخ ٔنًؾبد فُٛخ ٔرأيالد فهَفٛخ.
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ػهٗ  ٔللهح ػبنٛخاإلثلاػٙ رؾكًب كجٛوا فٙ آنٛبد إَزبط انُٔ  انكبرجخ انغيائوٚخرجل٘       

كد ٔؽل  ، ٔاالعزًبػٛخ ،مبفٛخثًَبءنخ انٕلبئغ انض  اػزُذ ؽٛش رفغٛو انقطبة ٔرؾوٚو انه غخ، 

انؼاللبد يُبلْخ بهٚـ َٔبء ٔإػبكح ٕٕؽ انز  يؾبٔنخ اٍزؼبكح إٕٔاد انُ  ْلفٓب األٍبً فٙ 

ٔفٙ ْنا انَٛبق عبء يهزمبَب نٛطوػ إّكبال هئَٛب ٚزؼه ك  .إلََبَٛخ ثؼٛلا ػٍ انٖٕه انًُطٛخا

ٔااليزلاك ػجو انييٍ  ٔاألّكبل( )انظؤف َٕٚخ فٙ انغيائوثبنجؾش فٙ انزأٌٍٛ نهكزبثخ انُ  

ع  .) انمضبٚب ٔانغًبنٛبد( ٔانًكبٌ ٚزوك ي عيء يُٓب  اإلّكبل انؼبو إنٗ عًهخ يٍ األٍئهخرفو 

ٕٚخ اإلثلاػٛخ ياليؼ انز غوثخ ٔٚؼبنظ انغيء اٜفو  ثٕاكٛو انكزبثخ انُ َٕٚخ،ػهٗ  انَُ 

الرٓب:  ٕ  ٔرؾ

ٔ  يب طجٛؼخ انًُبؿ انض  -         ل يٍ انكبرجبد انغيائوٚبد؟مبفٙ انن٘ أفوى انغٛم األ

-  ٕ ػجو ػمٕك يٍ  الرٓبَبئٛخ فٙ ّزٗ رْك  الد انزٙ ػوفزٓب انكزبثخ انُ  يب ْٙ انزؾ

 ؟انييٍ

 انًوؽهخ انواُْخ؟ انًوأح ٔإّكبنٛبدنًٕٓو  ْ ؼو؟ ٔيب يلٖ اٍزٛؼبثّيب يكبَخ ان-

ٔاٚخ - ٕ٘؟  فٙ فبهطخيب يٕلغ انو   انًطًٕهح؟ٔنًبما انُ جِ فٙ انًُبطك األكة انَُ 

 انًحاور: -

 .ظائٍت فً انجشائزإرهاصاث انكتابت اننّ  -1

 واننّقذ. انصحافت وانفكزاألدب وانجشائزٌت فً عانى انذياج انًزأة  -2

  ظائٍت.فهظفت انكتابت اننّ  -3

 .اثأشكال انكتابت عن انذّ  -4

 .انًزجعٍاث واَفاق انًعزفٍت -5

 .إعادة تشكٍم انًزكش واالنفتاح عهى انعانًٍت -6

  .ظائٍتاننّ  تشظً انكتابت -7

 

 أؽًل ثٕكح هئٌٛ عبيؼخ يٕنٕك يؼًو٘ رٛي٘ ٔىٔ ك.أ انزئٍض انشزفً نهًهتقى: -
 

 فوٚيح هافٛم ك. :انًهتقى رئٍظت -

 ؽَُٛخ فالػ .ك :رئٍظت انهجنت انعًهٍت -

 :انعهًٍتانهجنت  -

 أ. ٍبيٛخ كأك٘               آيُخ ثهؼهٗ أ.

 أ. مْجٛخ ؽًٕ انؾبط             هأٚخ ٚؾٛبٔ٘ أ.

 أ. َٖٛوح ػْٙ             أ. ىاْٛخ طواؽخ

 أ. أٔهٚلح ػجٕك           كوًٚخ ثهقبيَخ أ.

 ثٕفهٕ طًخأ. فب             ػُٛٙ ثطُٕ أ.

 ك. فوٚيح هافٛم                  َبكٚخ لبكح أ.

 ك. فزٛؾخ ثٍُٕخ             َٕاهح ٔنل أؽًل ك.
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  ك. َجٛم دمحم انٖغٛو              َؼًبٌػيٚي  ك.

 ك. َؼًٛخ نؼموٚت               ّبيخ يكهٙ ك.

 ك. رَؼلٚذ لٕهاه٘               يٕنٕك ثٕىٚل ك.

      ك. نُٛلح ػًٙ         رَؼلٚذ ثٍ أؽًل ك.

 كوًٚخ ؽًٛطُٕ ك.           ٕهٛؾخ يواثطٙ ك.

  هىٚمخ ثّٕهمٛخ ك.    

   

 انتنظًٍٍت:انهجنت  -

 يهٛكخ َينٕٛ٘-

 ؽَُٛخ ٕبكو -

 ثهمبٍى ثؼيٚي-

 َٙفبطًخ ٍٕكا-

 ٕبهح أٔهاغٙ-

 

 شزوط انًشاركت: -

 .ٚغت أٌ ٚكٌٕ انجؾش إٔٛال ٔغٛو يُْٕه أٔ يْبهن ثّ فٙ رظبْواد ػهًٛخ ٍبثمخ 

  .ْٚزوط فٙ انًْبهكبد أٌ ركٌٕ فوكٚخ 

  ػُٕاٌ انجؾش كهًخ،  633أ ٌ ٚوٍم انجبؽش يهقٖب نهجؾش ال ٚزغبٔى ٍ  ً ٚزض

 ٔانًؾٕه يغ ثٛبٌ أًْٛخ انًٕضٕع ٔإطبهِ انًؼوفٙ.

   هح ثجوَبيظ ٔٔهك أٌ ٚوٍم انجبؽش ثؼل إفطبهِ ثمجٕل انًهقٔ يلافهزّ كبيهخ، يؾو 

فٙ انٕٓايِ، ٔركٌٕ انٕٓايِ  45فٙ انًزٍ ٔ 47( يمبً simplified arabicفظ )

 يورجخ آنٛب فٙ َٓبٚخ انجؾش.

 

 ذوة:نغاث اننّ 

 غخ انؼوثٛخ، األيبىٚغٛخ، اإلَغهٛيٚخ، انفوََٛ خ.انه       

 

ت: ًّ  يىاعٍذ يه

 5355 ٍجزًجو 63 آخز أجم الطتقبال انًهّخصاث:

 5355أكزٕثو  63أخز أجم الطتقبال انًذاخالث: 

 .2222 نىفًبز 22و 21انشووو: تارٌخ انعقاد اننذوة عهى ينصت 

 ecriturefeminine@ummto.dzانبزٌذ اإلنكتزونً: 

 


