
 الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــة
 عليــم العـــــالي والبحث العلـــمي وزارة الت

 المـركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة 

 

ي الجزائري ي بالجنوب الغربر
 
اث الثقاف  مخبر البر

ي ضوء النقد المعارص )واليتا النعامة والبيض( 
 
 ف

 
وع البحث  ي الجامعي )ومشر

 (: PRFUالتكوين 
ي الجزائري    ي بالجنوب الغربر

 
اث اللغوي والثقاف  معجم البر
 

كةوبرعا كة سوناطراك ، و أوريدو بالجزائر  ية كل من شر  ، شر
ي و   مديرية البحث العلمي والتطوير التكنلوجر

    

م
ّ
  حول:  دولي الملتقى ال : ونينظ

في  ة ي  ين  ة الد   اح  ي  الس   
وآثارها في   رزائ  الج  

  ع  اق  . الو  التنمية االقتصادية
 ول أم  الم  و

 2022أكتوبر  12و 11 واألربعاء اءالثالثيومي 

 ّ
 التظاهرة الثقافية الشعبية:  امن مع فعالياتبالتى 

  بوب د  د المجي أحم  يد  ة س  عد  و  
 ة.سل  ع  

للملتقر   الرئيس ي 
 
ف حبيب.  الشر ي 

 
صاف الدكتور  األستاذ   :

 . بالنعامة الجامعي مدير المركز 

  بوخال لخض   د. : رئيس الملتقر 

العلمية اللجنة  بومدين. رئيس  بوزيد  الدكتور  األستاذ   :

 األمي   العام للمجلس اإلسالمي األعىل. 

. مدير  األستاذ الدكتور ربيعي ميلود :  ق العام للملتقر المنس  

ي  مخبر 
 
اث الثقاف    . . البر

 : الجزائر أعضاء اللجنة العلمية من خارج 
و )جامعة الموصل د  -

 
 العراق( \ حاتم فهد هن

-  ) ّ  أ.د خليل أبو جراد )جامعة القدس/فلسطي 
 أ.د عبد الباسط الغابري )جامعة الزيتونة/تونس( -
ة )جامعة الشارقة(  -  أ.د خت  الدين يوسف شتى
)جامعة حلوان/مرص( -  أ.د هشام عبد السيد الصاّفي

 : الجزائر أعضاء اللجنة العلمية من 
 أ.د بوعرفة عبد القادر  )المجلس اإلسالمي األعىل( -
عىلي    - ي  دب  االقتصادي  أ.د  الوطّني  االجتماعي )المجلس 

  ) ي
 والبين 

 أ.د مبخوت بودواية )المركز الجامعي بالنعامة(  -
 أ.د بن نعمية عبد المجيد ) جامعة وهران ( -
 األعىل(أ.د حمدادو بن اعمر )المجلس اإلسالمي  -
 أ. رماس بغداد )المركز الجامعي بالنعامة( -
 أ.د رخروخ عبد المجيد )المركز الجامعي بالنعامة( -
 أ. بكري أحمد شكيب )المركز الجامعي بالنعامة( -
 أة بلهاشمي أمينة )المركز الجامعي بالنعامة(  -
 )المركز الجامعي بالنعامة( أ. بكري هشام -
 ز الجامعي بالنعامة( أ.د بن واز مصطّق )المرك -

 أ.د حيتالة معمر )جامعة مستغانم( -
 (CRASCأ.د حمو عبد الكريم ) -
 أ.د برشان محمد )جامعة بشار( -
 (2أ.د زاير بلقاسم )جامعة وهران -
ي )جامعة مستغانم(  -  أ.د بوعمامة العرب 
 (CRASCأة.دة موالي حليمة ) -
 أ.د راجعي مصطّق )جامعة مستغانم(  -
 حشالّفي لخرّص )جامعة الجلفة( أ.د   -
 أ. بوخال ميلود )المركز الجامعي بالنعامة(  -
وك فتيحة )جامعة سيدي بلعباس( -  أة. بلمت 
 أ.د دكار أحمد )جامعة تلمسان( -
 بن عزة عبد القادر )جامعة تلمسان(أ.د   -
 أ. بويش نارص )جامعة مستغانم( -
ات بوحفص )المركز الجامعي بالنعامة( -  أ. ست 
 أ.د سالمي عبد القادر )جامعة تلمسان(  -
 أ.د بن معمر محمد )جامعة وهران(  -
ي عبد القادر )المركز الجامعي البيض( -  أ.د طالن 
 أ.د رسقمة عاشور )جامعة غرداية( -
 أ.د صالح بوسليم )جامعة غرداية( -
 أ.د مونة عمر )جامعة غرداية(   -
 أ.د سبع بلمرسىلي )جامعة تيارت( -
 بوبكر )جامعة تيارت( أ.د معازيز  -
ان(  - ّ  أ.د مقدم محمد )جامعة غلت 
 أ.د بن نعمية عبد الغفار )جامعة وهران(  -
ة عبد القادر )جامعة تيارت( -

 
 أ.د عد

 ذبيح محمد )جامعة تيارت( أ.د  -
ّ بتموشنت( - ي عيىس )جامعة عي 

 أ. بخينى

 : أعضاء اللجنة التنظيمية
 رئيًسا  الغّني ــــــــــــــــــــــــــ أ. رميتة عبد  -
 أ. عداد بوجمعة -
 أ. مرين محمد عبد للا  -
 أ. بالحيا عبد الحاكم   -
 أ. بالشيخ بلقاسم  -
 أ. زالطي موس  -



 أ. مرين محمد الحسن -
 أ. حبيب معروف  -
 أ. حجازي عبد الوهاب -
 أ. مرين إبراهيم  -
 من طلبة الماستى  -

ٌ
 والدكتوراه. نخبة

نات  من م  : اإلشكالية قات  الثقافة و كو 
ّ
الروحي  متعل الموروث 

ي ال
االقتصادية    ة بشكل ملحوظرّص احأصبحت    نى العملية  ّفي 

ة" يني 
 
الد ياحة  البلدان   ،"السِّ من  الجزائر   

 
أن خاٍف  وغت  

أ المادي  منه  سواء  ثرٍّ  ثقاّفي  اث 
بتى تزخر  ي 

النى  و العربية 
مادي،  

 
والثقاّفي  الال الروحي  الموروث  ذات  المناطق   ّ بي  ومن 

  ، ي الغرب  ها 
جنوبــُ  ّ ا المتمت   نحو  لذا  ه  تتوج  أن  يطلق  رتأت  ما 

اقتصادي"السياحة"اقتصاد  عليه   ه  توج  وهو  يعتمد    ، 
.  المقاربة السياحية للموروث الروحي   والديّني

إذن_   هي  وفيم    فما  الدينية،  السياحة  خصائص 
اشتغالها؟ مجاالت  ر  _    تكمن  ّفي  تسهم  أن  يمكنها  فد  كيف 

والوطنية؟التنمي المحلية  االقتصادية  الركائز   _   ة  أي  وعىل 
رات   لوالتصو  لتطويرها  االعتماد  التحديات  كي  يجب  تواكب 

الثالثة؟ا األلفية  ّفي  مات  _    القتصادية  مقو  ل 
 
تتمث وفيم 

الدينية   ي  ّفي  وإمكاناتها  السياحة  العرب  وّفي  الوطن  عموًما، 
ال عىل  وّفي  الجزائر  ي  خصوص،  الغرب  الجنوب  منطقة 
 .. ؟للمعاينة والدراسة  الجزائري كأنموذج

الملتقر  خالل    -  : أهداف  من  الدينية  بالسياحة  التعريف 
 أبعادها االقتصادية والثقافية والروحية. 

باعتباره  ّفي عمومه  الرؤية للموروث الروحي والثقاّفي    تجديد   -
ا ا
ً
ا رافد ا مهم   . قتصاديًّ
نماعر است  - السياحي ذج  اض  االستغالل  ّفي  تجارب رائدة    عن 

ي للموروث الروحي والث  . قاّفي ّفي الوطن العرب 
الع عىل  -

 
.  محاور ّفي العربية أحدث األبحاث االط  الملتقى

-    ّ بي   ،
الملتقى أهداف  تخدم  ي 

النى والمعارف  ات  الخت  تبادل 
وباحث أساتذة  سواء كان  ي 

المتلقى  والجمهور   ّ أم  المشاركي   ّ ي 
 . ثقافية محلية ووطنية وعربيةجمعيات 

د بوساطتها جهود المؤسسات   - التأسيس ألرضية عمل تتوح 
وال العلمية،  والهيئات  المهتمة  األكاديمية  الثقافية  جمعيات 

الدينية خلق  بالسياحة  أجل  من  وفاعلة  ،  جديدة  ديناميكية 
الثقاّفي  سياحية\ لتحويل  سلعة  إل  عىل    الديّني   تحافظ 

    . وتنِعش االقتصاد  الموروث 

اث  _  1  : الملتقر   محاور  التى يعتمد  السياحة"  "اقتصاد  نحو 
وة والتنمية. 

 
ناته مجاال للّت  الثقاّفي بكل  مكو 

واالجتماعية  _  2 االقتصادية  وأبعادها  الدينية  السياحة 
 والثقافية. 

3  _  . مستقبىلي  
ٌ
رهان الجزائر.  ّفي  ينية 

 
الد ياحة  )أنموذج:  الس 

من    ، ي الغرب  بالجنوب  العتيقة  والمساجد  والزوايا  القصور 
االقتصادية   الفعالية  إل  والروحية  الثقافية  ة  الرمزي 

 واالجتماعية.( 
. )معاينة تجارب رائدة(  _ 4 ي  السياحة الدينية ّفي العالم العرب 
التنمية  _  5 ّفي  وآثارها  الشعبية  والمناسبات  الدينية  األعياد 

ي الجزائري )وعدة  االقتصادية. در  اسة أنموذج بالجنوب الغرب 
باألبيض   الشيخ  ِسيد  كب  ر  بعسلة،  المجدوب  أحمد  سيدي 

  سيد الشيخ...(
من  _  6 الدينية  السياحة  ّفي  نوعية  نقلة  تحقيق  أجل  من 

والثقاّفي   الروحي  الموروث  إدراج  )آليات  المأمول.  إل  الواقع 
 بشكل ناجع ّفي التنمية المستدامة( 

 
ي  -  : وضوابط  ومواعيد ط  و شر  سمأن 

 
الة  صباأل البحث    ت

ة
 
 أن يناقش جانبا من تساؤالت اإلشكالية.  - . والجد

-  .  أن يندرج موضوعه ضمن أحد محاور الملتقى
ي  - ّ  أن  بي  ما  اوح 

بخطاتصفح  10  إل  8تى  ،Sakkal 
majalla 16  الصفحة ّفي أسفل 14والهامش بحجم . 

الم   - حدود    لخصاتإرسال  تاريــــخ  كلمة    500ّفي  من  بدءا 
الملتقى  اإلعالن   عىل عن  صفحته  وّفي   ، المخت  موقع  )ّفي 

و  ، االجتماعي التواصل  الجامعي  مواقع  المركز  موقع  ّفي 
الفايسبوك..(    بالنعامة ّفي  صفحته  غايةوعىل    31يوم    إل 
 .  2022جويلية 

 .  2022أوت   20  اإلعالن عن الملخصات المقبولة ّفي  -

ا  -   05إل غاية  أوت    21بدءا من  لمداخالت كاملة  استقبال 
 .  2022 سبتمت  

  يوم   والبدء ّفي توجيه الدعوات ،إعالن المداخالت المقبولة  -
 . 2022 سبتمت   15

 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غت  قابل للطعن. 

 * قرار اللجنة العلمية للملتقى
 * ال تقبل المشاركات الثنائية. 

  ألصحابها إن لم تحظ * ال ترجع الملخصات أو المداخالت  
 بالقبول. 

 قبول المداخالت.  رّصورةبال * قبول الملخصات ال يعّني 
المشاركة رسوم  الوطن  *  داخل  لألساتذة،  5000:  من  دج 

   دج لطلبة الدكتوراه. 2000و
 أورو.  50* المشاركة من خارج الوطن: 

المشارك لها  يتحم  الطائرة  وتذكرة  النقل  مصاريف  من    * 
 . داخل الجزائر أو خارجها 

ة   فتى مدار  عىل  واإلقامة  اإلعاشة  من  المشارك  يستفيد   *
 .  انعقاد الملتقى

 : عىل هامش الملتقى نشاطات * 
المجدوب: زيارة مقام  _ حضور فعاليات وعدة سيدي أحمد  

الصالح قبيلة  الولي  )خيام  ار  الدو  ّفي  شعبية  أكالت  تناول   ،
ل ّفي  أوالد سيدي أحمد المجدوب(،  

، السوق الشعبيةالتجو 
رجة  و عروض الفروسية،  حضور  

ُ
الة  االستمتاع بف حلقات القو 

 ...   الرقص البدويوفرق 
ب_   االقيام  إل  سياحية  النخيل لقرص  رحلة  وواحات  العتيق 
 . كم من عسلة(  30بوسمغون )عىل بعد ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ة الذاتيةــ لرس  ي*  ص + الست 

 
 الملخ

،  المداخثم   األولي  القبول  حال  ّفي   
ً
كاملة يد  لة  الت  عىل 

وّبي 
 : للملتقى  اإللكتى

moultakatour2022@cuniv-naama.dz 

 0698069931 : عىل  يرجر االتصال * ألي  استفسار 


