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مؾخصات م
عؾي رحبي :الدوـامؽية احلضيوة ير الشيعية و احلؽ احملؾي يددوـة
الؼروان

سرصتماظؾالدماظؿوغلقةمطغريػامعنممبؾدانماجلـوبماظعدؼدمعنمادلشارؼعماظؿـؿوؼةم
سؾىمادللؿوىماحلضريممبلاسدةمو مبؿؿوؼالتمادلـظؿاتمواهلقاطلماظدوظقةمادللاغدةم
هلاته ماظؿدخالت موغذطر معن مبقـفا ماظؾـك ماظدوظي مواظوطاظة ماظػرغلقة مظؾؿـؿقةم
وادلـظؿاتمشريماحلؽوعقة .مومتؼرتحمػذهمادلداخؾةماغطالضامعنمحبثمعقداغىمأنزم
يفمإرار مرداظةمدطؿوراهمدرادةمتأثريات مانازمادلشارؼعماحلضرؼةميفمإرارمدقادةم
احلؽمماظرذقدمسؾىماظؾـقةماظلقادقةموماالجؿؿاسقةمظؾؿفالماحملؾى.م م
الؽؾؿات ادلػتاحية :دؾطات محمؾقة – مضريوان م– محؽم م– مضؾط مدقادي–م
دؼـاعقؽقةمحضرؼة .م

ريب عثؿان :اجلؿع بني تيبية ادلاذية و الزراعات ادلسؼية .ضيورة أم
اختيار يف مـطؼة أقصى مشال ذيق الشط الشيقي (اجلزائي)

إنمعزاوظةماظزراسةمادللؼقةموماظرسيمجـؾامإىلمجـبمومإرمادمتؽاعلمبقـفؿاميفم
أضصىممشالمذرقماظلفولماظعؾقاماظلفؾقةماظوػراغقةمباظشطماظشرضيماظيتمبرزتميفم
ػذهماظعشرؼةماألخريةمأزفرت مجزءامعنماظؿقوالتميفمجمؿؿعمرؼػي،معؽونمشاظؾام
عنمضداعىمرحلمعلؿؼرؼن،مطـريامعامعرمبأزعاتمومواجفؿهمسراضقلمسدة.مهوالتم
غشأت ممبعزل مسن ماظلقادات مو مدواصعفا مغؾعت معن ماحؿؽاك مأصقابفا مباألوداطم
اجملاورةمخصوصاماظؿؾقةمعـفا.مإذامطانماظـؿطماظزراسيمادلعفودمظدؼفممػوممماردةم
اظزراسةماجلاصةمادلعؿؿدةمسؾىماحلؾوبميفمعلاحاتمصغريةمملمؼعدمجمدؼامإىلمحدم
طؾري مبلؾب متـاضص ماظؿلاضطات مو مضعف معردوده مصإن متؾين ممنط مزراسي مثاغيم
علؼيمؼعؿؿدمسؾىماخلضرموماظؾؼوظقاتمباظدرجةماألوىلمومإرمادمصقغة تؽاعؾقة بقـهم
ومبنيمتربقةمادلاذقةمظهمدالالتمطربىمسؾىمسؿقماظؿقولماظذيمحصلمظدىمادلزارعم
ادلوال:مهولمسؾىمعلؿوىماظؿؼـقاتمادلؽؿلؾةمومغوعمومطؿقة ادلزروساتماجلدؼدةم
ادلضاصةمو مهولميفمتعؾؽة معقاهماظريمو ماإلدلامممبكؿؾفمعؿطؾؾاتمػذاماظـوع معنم
اظزراسات مو مهول مسؾى مادللؿوى ماالجؿؿاسي مبإغشاء مسالضات مجدؼدة معع ماظودطم
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اخلارجي موأخريا مهول مسؾى معلؿوى ماالضؿصادي مألن ماظدخل ماظعائؾي مهلذام
اجملؿؿع ماظرؼػي متدسم ممبرور ماظلـوات مبـلب مععؿربة معن مػذا ماظـشاط ماإلضايفممممممم
ومأصؾحمؼدسممتربقةمادلاذقةميفمتأعنيمعؿطؾؾاتفامومحؿىميفمزؼادةمسددػامومغػسم
اظشيءمزمدثمبطرؼؼةمسؽلقةميفممتوؼلماحلؿؾةماظزراسقةمباالسؿؿادمسؾىمعؾقعاتم
جزءمعنماظؼطقعمإذامدصعتماحلاجةمإىلمذظك.م م
الؽؾؿات ادلػتاحية :متربقةمادلاذقة م– ماظزراسة م– ماظلؼي م– مادلوالمادلزارع م–م

منطمزراسيم–ماظشطماظشرضي.

حمؿد مادوي :تـظي العؿل و العالقات االجتؿاعية يف ادلؤدسات الصغرة
و ادلتودطة ببجاوة .مؼاربة دوديو-أنثيوبولوجية

ؼفدف مػذا مادلؼال معن مخالل مدرادة معقداغقة مو معوغوشراصقة مدلؤدلة مترطقب،م
تلوؼقمومصـاسةمشرفماظؿربؼدمبؾفاؼة،مإىلمهؾقلمعلأظةمتـظقمماظعؿلموماظعالضاتم
االجؿؿاسقة ميف مادلؤدلات ماظصغرية مو مادلؿودطة مباجلزائر ميف موضت مذفدت ماظؾالدم
عرحؾةماغؿؼاظقةمعنماضؿصادمعوجّهمحقثمطاغتمادلؤدلةماظعؿوعقةماظؽؾريةمػيماظـؿطم
اظصـاسي مادلفقؿن مدمو ماضؿصاد ماظلوق ماظذي مؼؾدو مأغه مؼؼوم مبؿأػقل مادلؤدلةم
اظصغرية.مومؼؿعؾقماألعر مبطرحمتلاؤلمحولمأمناط مععقـةمأو معفقؿـةمظؿلقريماظقدم
اظعاعؾةمومععرصةمإن مطـامغشفد ميفمغفاؼةماألعرمعنمخاللمػاتهماهلقاطلماظصغريةم
بروزمدريورةمتؿفهمدموماظؿلقريماظعؼالغيموماظعصريمظؾؿواردماظؾشرؼة؟مممم م
الؽؾؿات ادلػتاحية :سؿل – مسالضات ماجؿؿاسقة م– معؤدلات مصغريةمممممممممم
ومعؿودطةم-مأصقابماظؼرارم-مصعلممجاسيم–مسؼالغقة.م

أداما ودراويو :مساجد مدوـة وايادويو (بوركيـافادو) :تـظي و تسير

زفرمادللفدمباسؿؾارهمعؽانمظؾعؾادةمباظـلؾةمظؾؿلؾؿنيميفمادلدؼـةمادلـورةمبادلؿؾؽةم
اظعربقةماظلعودؼة ،موماغؿشرمبشؽلمدرؼعميفمأدماء ماظعامل:آدقا،مإصرؼؼقا،مأورباممممم
و مأعرؼؽا ...مو مظؼد متأثرت مػـددؿه ممبكؿؾف ماظـؼاصات ،مباظؿـظقم مو مبدؼاغاتم
اظشعوبماألخرى.ميفمبورطقـاصادومسؾىمشرارماظؾؾدانماألخرى،مزفرمادللفدمععم
زفورماإلدالم.موميفمعوضو،مؼعودماظػضلمالغؿشارماإلدالممومادللاجدمظؼؾائلماظقارسم
وماظلقؿي-معوز.مومسؾقه،مصإنمبـاءمادللفدمعؿعؾقمبعدةمذروط:مندمعـفامرخصةم
عاظؽي ماألراضي ،مرؤداء ماظؼؾائل ماظؿؼؾقدؼون ،ماإلدارة ماالدؿعؿارؼة مو مأو ماظورـقة.م
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ؼوجد ميف معدؼـة مواشادوشو مسدة مأغواع معن مادللاجد مو ماخؿقار مرراز ماظؾـاء معؿعؾقم
بإعؽاغقات مادللؾؿني ماظذؼن مؼرشؾون مبـاءه .مو مؼؿم متلقري مادللفد معن مررف مسدةم
أذكاص :ماإلعام ،مادلؤذن ،ماحلراس مو مأعني مادلال ...مإن مادللفد معوجه مأدادام
ظؾشعائرماظدؼـقةمومؼؾعبميفماظوضتماحلاظيمدورامتربوؼا،ماجؿؿاسقاموماضؿصادؼامعفؿام
يفماجملؿؿع .م
الؽؾؿات ادلػتاحية :اإلدالم –معلفدم–مإعامم–معؤذنم–معـارات.م
عبد الؼادر عبد العالي :التصدّع الدوين العؾؿاني من خالل احلالة

اإلديائيؾية

عػفومماظؿصدعمعنمخاللمأسؿالمدؿنيمروطان،مػو محاظةمصراسقةمممؿدة،مويفم
احلاظةماإلدرائقؾقةمميـلماظؿصدعماظدؼينماظعؾؿاغيممنوذجامظذظك،موػذهماظدرادةم
ترطزمسؾىمعظاػرموآثارماظؿصدعماظدؼينميفماظودطماظقفوديميفمإدرائقل،معنمخاللم
اظصراع مبني ماظقفود مادلؿدؼـني مواظقفود ماظعؾؿاغقني .مرمد مػذا ماظؿصدع مأدؾابه ميفم
اظؿؽوؼنمادلؿؿازجمظؾؿفؿؿع،مأيمبنيماألذؽقـازموماظصقػاراد .م
زمدد مػذان ماظوجفان مظؾؿفؿؿع ماإلدرائقؾي ماالخؿقارات ماظلقادقةممممممممممم
وماإلؼدؼوظوجقةمومباظؿاظيماالغؿكاباتمظصاحلماظقؿنيماظدؼينمأوماظقلارماظعؾؿاغي .م
ؼلعى مادلؤظف مإىل متلؾقط ماظضوء مسؾى مػذا ماظؿصدع ماظلقادي مو ماالجؿؿاسيمممممممم
وماظـؼايفمعنمخاللمهؾقلماظؿؽوؼنماالثينمهلذاماظؽقان .م
الؽؾؿات ادلػتاحية :اظؿصدع ماالجؿؿاسي م– مادلؿدؼـني م– مإدرائقل–مممم

اظصفقوغقةم–ماظقفودؼةماألرثوذوطلقةم–ماحلرادؼة.م م

الطاهي رواوـية :الػضاء و الداللة .اذتغال مدوـة قسـطيـة يف رواوة
"الزلزال" لؾطاهي ورار.

تـدرجمػذهماظدرادةميفمإرارمهؾقلماظعالضةمبنيماظػضاءموماظدالظةمضؿنمرواؼةم
"اظزظزال" مظؾطاػر مورار ماظيت مجعل معن معدؼـة مضلـطقـة معلرحا مظألحداث،حقثم
ؼؿقدد ماظػضاء مادلدؼين مداخل ماظـص ماظروائي مطؿعقار مو مطؿفؿوسة معن ماظعالعاتم
اظػضائقةمأومادل ـؿفةمظؾػضاء.مإذمؼربزميفمػذاماظـصماظروائيماظصراع،مظقسمباسؿؾارهم
صداعقامومإمنامبوصػهمصراسامغػلقامداخؾقا،مظشكصقةمبواألرواحمممـالمظطؾؼةمطاعؾةم
ػيمرؾؼة معالك ماألراضي ماظؽؾارماظذؼنمجاءتماظـورةماظزراسقةمظؿؤعممممؿالطؿفم.مممممم
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ومػؽذامهولماظصراع مبنيمػذهماظشكصقةمو مبنيمادلدؼـةماظيتمتغريت مطـرياميفم
غظره.مومضدمبـقتماظرواؼةمععؿارؼامسؾىمدؾعةمصصول،مزمؿلمطلمصصلمادممجللرم
عنمجلورمادلدؼـة.مومضدمربطمادلؤظفميفمهؾقؾهمظدالظةماظرواؼةمبنيماظػضاءماظـصيمممم
ومرؾوشراصقامادلؽان.م م
الؽؾؿات ادلػتاحية :راػر مورار م– مضلـطقـة م– مجلور م– مصضاء معدؼين م–م

صراعمغػليم–مدالظة.

ليؾى دنيا ميؿوني" :الؼين األول بعد بياتيوس" لؾيّوائي أمني معؾوف:
رواوة اخليال العؾؿي ؟

ؼفدفمػذامادلؼالمإىلمدرادةماالغؿؿاءماألدبيمظرواؼةم"اظؼرنماألولمبعدمبقاترؼس"م
ظؽاتؾفامأعنيمععؾوف.مومؼرويمصاحبماظرواؼةمضصةماظعاملماظذيمأػؾكماظؾشرؼةم
بلؾبمتػضقؾهماألوالدمسؾىماظؾـات.مومزمؽيماألدؿاذمج.ماألحداثماظيتمسرصؿفام
اظؾشرؼةمخاللمعرحؾةمعا،مومذظكمبإدراجهماظؼرنماظواحدموماظعشرؼنمحقثمبدأتم
ادلرأةمباظزوالمبلؾبمعادةممتؽّنمعنمعقالدماألوالدمصؼط،مومإذامبدأتماظعؿؾقة،مالم
ميؽنمإظغاؤػا.مومتؿقولمادلادةمبوصػفامدواءمحلبمرشؾةماظرأيماظعاممإىلمدالحم
ضادرمإلبادةمضؾقؾةمععادؼةمأومحؿىمبؾدمآخرمومذظكمعنمخاللمهدؼدمسددماظـلاءم
صؼط،ممبعـىمسددمادلواظقدمومػؽذامتزولماظشعوب.مومذفدمطلمعنماظعـفموماحللدم
تطورامععمعرورماظلـنيميفمساملمطانمجمردمداحةموادعةمتعجمباخلوفماظذيمؼشؾهم
اظعشبماظضارموماظصؾب،مو مباخلوفمعنماخؿطافمابـؿه،مومعنماظوحدةمأومبؽلم
بلارةمعنمادلوت .م
تـدرجمػذهماظرواؼةمعنمخاللمتـاوهلامظؾؼدرةماظعؾؿقة،موماذمرارفاميفمادللؿؼؾلم
يف مدقاق مسدة مرواؼات متـؿؿي مظـوع مدضقق مجدا مو مادلؿؿـل ميف ماخلقال ماظعؾؿي.ممممممممم
ومسؾقه،مدقؿممهؾقلمومتػؽقكمرواؼةمأعنيمععؾوفمعنمخاللمإبرازمخصوصقاتم
اخلقالماظعؾؿيماظيتمؼوزػفامومؼؼؿؾلفامضصدماظدصاعمسؾىموجودمغلويمضدمرمـبم
اظعاملماظػوضى .م
الؽؾؿات ادلػتاحية :اخلقالماظعؾؿي –مادللؿؼؾل –ماظزعاغقة –ماظؼارئم–مادلرأة.م
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رضا عبد مواله :البـاء االجتؿاعي لؾؿيض و عالقته بعؾوم الطب .مؼاربة
دوـاميؽية و اندماجية

ؼؿطرق مسامل ماالجؿؿاع مدللأظة ماظؾـاء ماالجؿؿاسي مظؾؿرض معن مخالل مهؾقلم
جمؿوسةمعنماجلواغبماالجؿؿاسقةماظيتمتؿعؾقمباإلغلان .يفمجمؿلماظؼول،مومغظرا
ظالرتؾاط مادللؿؿرمظؾصقةمومادلرضمحبقاتـامطوغفؿامؼشؽالنمباظـلؾةمظعاملماالجؿؿاعم
وضائع ماجؿؿاسقة مذات مأػؿقة متربز مغلقج ماجملؿؿع مو ماظـؼاصة .مو مضصد مذرح مػذهم
ادللأظة مادلعؼدة ،مؼدعج ماظؿقؾقل ماظلودقوظوجي مظؾؿرض مخمؿؾف ماظعـاصر ماظيتم
تؿدخل ميف مػذه ماظعؿؾقة .مو ميف مػذا ماظلقاق ،مزماول ماظؿقؾقل مدرادة ماظـؿاذجم
اظلودقو-مثؼاصقةماحملؾقةموميفمغػسماظوضتمدرادةمادلعاؼريمومادلعارفماظيتمزمؿؾفام
ضؿـقاماظطبماظعصري.مومعنمخاللمػذهمادلؼاربةمادلػؿوحةموماظدؼـاعقؽقة،مميؽنمأنم
ؼطاظب ماظؿقؾقل ماظلودقوظوجي مادلؿعؾق مباظصقة مو مادلرض مبؿوصري معقدان مظؾؾقثم
اظـظري ،معلؿؼل مو مجريء مؼػؿح ماجملال مضصد مبؾورة متصور معوحد مو ماغدعاجيم
باظـلؾةمظإلغلان.مم م
الؽؾؿات ادلػتاحية :أغـروبوظوجقامرؾقة – مرب م– مدؾوكمسالجي م– ماغدعاجم
اجؿؿاسي.م
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