
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

رةــوقــد بــحمــامعة امــج  
-بومرداس-  
ـوقــــقــــة الحـــكـــلـــي  

-بودواو-  
 فرع اللغة العربية وآدابها
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 هيئة الملتقى

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

 الرئيس الشرفي للملتقى :

 –وق عميد كلية الحق –أعراب بلقاسم  د /
 

 المشرف العام : أ/ موسى طيار. 
 المشرف الخاص : د/ فتيحة شفيري. 

 

 اللجنة العلمية للملتقى :

 

 رئيسا       جامعة بومرداس   د/ مصطفى سياخن
 د/ فتيحة شفيري       جامعة بومرداس      عضوا

 عضوا       جامعة بومرداس      د/ رضا زالقي  
 عضوا      مرداسجامعة بو       أ/ صبيرة بودينة 
 عضوا      جامعة بومرداس     أ/ خليدة بن عياد 

 عضوا     جامعة بومرداس  أ/ عبد القادر فكراش 
 عضوا      جامعة بومرداس       أ/ زهرة عميري 

 عضوا      جامعة بومرداس    أ/ علي سعيد بهون
 عضوا      جامعة بومرداس  أ/ تسعديت بن يحي 
 عضوا     جامعة بومرداس   أ/ تسعديت بن أحمد

 عضوا     جامعة بومرداس        أ/ أسيا زرابيب 
 عضوا     جامعة بومرداس      أ/ شهرزاد توفوتي
 عضوا      جامعة بومرداس      أ/ وافية مريبعي 

 

 بعنوان
 

 التنشئة الثقافية في أدب الطفل الجزائري

 اللجنة التنظيمية للملتقى : 
 أ/ لخضر عادل        جامعة بومرداس         رئيسا

 جامعة بومرداس        عضوا       أ/ محمد فريحة  
 أ/ فريدة رحيو           جامعة بومرداس        عضوا   
 أ/ نجوى مغاوي         جامعة بومرداس        عضوا 
 أ/ فتيحة بن عراب      جامعة بومرداس        عضوا
 أ/ رابح بن عراب        جامعة بومرداس       عضوا

 عة بومرداس       عضواأ/ سليمة مشتوب        جام
 أ/ سامية بوفرورة        جامعة بومرداس        عضوا
 أ/ هشام قيراط          جامعة بومرداس        عضوا
 أ/ فاطمة الزهراء ضياف    جامعة بومرداس    عضوا
 أ/ خيرة بن ضحوة       جامعة بومرداس       عضوا

 عضوا   أ/ سفيان نايل           جامعة بومرداس    
 أ/ رادية مرجان          جامعة بومرداس       عضوا

 (  عضوا20أ/ نبيل حويلي           جامعة الجزائر )
 أ/ مراد ليتيمي           جامعة بومرداس       عضوا
 أ/ سلوى طبركان         جامعة بومرداس       عضوا
 أ/ هاجر قاضي          جامعة بومرداس       عضوا

 مد زعزاع           جامعة بومرداس       عضواأ/ أح
 أ/كهينة زموش           جامعة بومرداس       عضوا

        إداري بقسم اللغة العربية وآدابها.      –* السيد محمد علي عمار 
 عضوا      جامعة بومرداس                                  

            بقسم اللغة العربية إدارية  –* اآلنسة فر يال فاطمة فريون
 عضوا    جامعة بومرداس                       وآدابها.     

 

 



 

 الملتقى: ةإشكالي

 

 

 
 

 
المطالعة والقراءة المبكرة في حياة إبراز قيمة  -

 الطفولة وآثرها في التحصيل العلمي.
 رصد القيم الثقافية في أدب األطفال بالجزائر. -
إبراز جهود المبدعين الجزائريين في تنشئة  -

 الطفل الجزائري تنشئة ثقافية أصيلة.
السعي إلى تنسيق جهود تثقيف الطفل  -

 نحو خطة وطنية شاملة. –الجزائري 

 
 

 

 
 ثقافة األطفال ومصادرها  :10المحور 

 في الجزائر.              
 أدب األطفال والتنشئة اللغوية  :10المحور 

 الجزائر.في               
 القيم في أجناس أدب األطفال  :10المحور 

 بالجزائر.              
 تجربة المجالت الموجهة لألطفال  :10المحور 

 ر.في الجزائ              

 

 شروط المشاركة :
 أن تكون للمداخلة عالقة بأحد المحاور.( 1
تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي، ويتعهد أصحاب ( 0

 ت التي تقترحها اللجنة العلمية.البحوث المقبولة بإجراء التعديال
 مراعاة الجدة والعمق في األعمال.( 3
 توصي اللجنة العلمية بطبع البحوث المشاركة.( 4
 أن تكون المداخلة فردية.( 5
 أن ال تكون المداخلة قد نشرت من قبل.( 6
 02صفحة، و ال يزيد عن  15ال يقل حجم البحث عن ( 7

عارف عليها، حجم الخط صفحة، وفق الشروط والمعايير المت
TRADITIONAL ARABIC 16  على ورقA4  هوامش

سم ومن األعلى  0،5سم. واليسار  0،5الصفحة من اليمين 
 في أخر المداخلة . 14سم. والهوامش بحجم  0،5واألسفل 

 إرفاق المداخلة بسيرة ذاتية مفصلة( 8

 مواعيد للمشاركة 
 مساء 0214سبتمبر 14آخر أجل الستقبال  الملخصات يوم -
 21آخر أجل للرد على الملخصات المقبولة يوم -

 مساء.0214سبتمبر
 مساء.0214أكتوبر 11آخر أجل لتلقي المداخالت يوم -
 ترسل كل المراسالت على البريد اإللكتروني : -

adabtifl2014fd@gmail.com  
 fatihachefiri@yahoo.comأو 

 adelprof2004@gmail.comأو 
 المشرف العام : أ/ موسى طيار.  
 المشرف الخاص : د/ فتيحة شفيري. 
 .رئيس اللجنة العلمية : د/ مصطفى سياخن 
 رئيس اللجنة التنظيمية : أ/ لخضر عادل. 

 
 

 

 

 

 

 
إن ثقافة األطفال هي مجموعة العلوم والفنون والمهارات، 
والقيم التي يستوعبها الطفل في مراحله العمرية وليتمكن 

 بذلك من توجيه سلوكه داخل المجتمع توجيها سليما .
وانطالقا من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تهدف إلى 

 رعاية الطفولة وتأمينها من كل خطر مادي 
وحرصا من الجامعة الجزائرية على مواكبة هذه أو فكري، 

يمانا بأن أدب الطفل يلعب دورا  المعاهدات وااللتزام بها. وا 
ثقافيا، في رسم معالم شخصية الطفل وقيمتها ولغتها 
وعناصر ثقافتها األخرى، ارتأى قسم اللغة العربية وآدابها 
 .تنظيم ملتقى حول التنشئة الثقافية في أدب الطفل الجزائري

 
 
 
 

 من خالل األدب الموجه لألطفال في الجزائر، -
ما طبيعة المضامين والقيم والوسائط المساهمة في التنشئة  

 الثقافية في أدب الطفل الجزائري.
هل هناك تقاطعات في مسارات القائمين على عمليات  -

 تثقيف الطفل في الجزائر؟
م إلى أي مدى يمكن اعتبار العناية بثقافة الطفل اليو  -

 أساسا الزدهار الوطن وتنميته في المستقبل؟
كيف اعتنى المبدعون الجزائريون بتنشئة الطفل الجزائري  -

 تنشئة ثقافية أصلية ؟

 

 الملتقي فكرة

 الملتقى: ةإشكالي
 

 أهداف الملتقى
 

 محاور الملتقى
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