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رئ�س�ال��نة�العلمية                     
مدير�املسرح�ا��هوي�لوهران�عبد�القادر�علولة                           

معهد�ال��جمة�جامعة�وهران 1
معهد�ال��جمة�جامعة�وهران 1                              

جامعة�تلمسان
جامعة�مستغانم                             

جامعة�جندو�ة، تو�س                             
جامعة�جندو�ة، تو�س                        
جامعة�عمان، األردن                          

جامعة�وهران  1                           
  مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية              

    مركز�البحث���  األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية                            
جامعة�ال��موك، األردن                         

جامعة�البو�رة                              
معهد�ال��جمة�ا��زائر  2                          

        جامعة�خم�س�مليانة                               
جامعة�ا��يال���بو�عامة، خم�س�مليانة                       

جامعة�تلمسان          
معهد�ال��جمة�ا��زائر  2

جامعة�املدية
جامعة�تلمسان                             

           مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية                        
جامعة�وهران 2                             

معهد�ال��جمة�جامعة�وهران 1                                

                      أ.د�عبد�الرحمن�الزاوي
                           د. مراد�سنو���

أ.د�جاز�ة�فرڤا�ي
                              أ.د�محمد�داود

                            أ.د  محمد�سعيدي
                             أ.د�حاج�مليا�ي

 أ.د  عماد�محنان
                        أ.د�رمضان�العوري
                          أ.د. رجا�ي�ا��ان��

                           أ.د. صا���نقاوي
د. صور�ة�مولو���ڤرو��

                            د. �لثومة�أق�س
                         د. أحمد�ا��راحشة

                              د. سالم�بن�لباد
                          د. إيمان�بن�محمد

                               د. لي���مهدان
                       د. هشام�بن�مختاري

          د. سيدي�محمد�ا��ب�ب�بلعشوي
                           د. سهيلة�مر�ب��

                    د. سيد�أحمد�طاس�ست
                             د. شر�ف�كرمة

                                   د.  عبد�الكر�م�حمو
                             د.صارة�مصدق

 د.  لي���عبدي
                                 

 �عتمد�فن�املسرح�ع���تحو�ل�نص�أد�ي�مكتوب�إ���مناظر�ومشاهد�تمثيلية�تتم�ع���خشبة�املسرح�أمام
ا��مهور، و��ذا�ي�ون�املسرح�نقطة�تقاطع�ب�ن�النص�واملمثل�واملتفرج.ء

 أما�النص�فيحوي��عاب���لغو�ة�وثقافية�تتصل����صيات�العمل�ومحيطها�الدي���والثقا���والسيا����وغ��
ذلك�مما��ش�ل�ب�ئة�النص�وموقعه�الزم�ا�ي.ء

 وأما�املمثل�فيجسد���صيات�العمل�الف���و�نقلها�من�الورق�إ���خشبة�املسرح، أي�ينقل�امل�ونات�اللغو�ة 
والثقافية�للنص�املسر��، وأما�ا��مهور�فهو�محور�العمل�املسر��.ء

 و�رتبط�املسرح�ارتباطا�وثيقا�بامل�ونات�الثقافية�والهو�اتية�للمتلقي�فيحدث�لديه�حرا�ا�فكر�ا�وحوارا    
ب�نه�و��ن�اآلخر�خاصة�إذا�ما��ان�النص�املسر���ضمن�ب�ئة�ثقافية�مغايرة.ء

 و���استقراء لتار�خ�املسرح�العال���ي�ب�ن�لنا�ان�روا�عه�لم�تكن�أبدا�حكرا�ع���بلد�مع�ن�بل�غالبا�ما�يتعدى
النص�ا��يد�حدود��اتبه، وم�ان�عرضه�األص���إ���العالم�بأسره. ء

 من�أجل�ذلك��انت�ال��جمة�وال�تزال�ذلك�ا��سر�الذي�تمر�ع��ه�النصوص�املسرحية�من�ضفة�إ���أخرى،ء
ومن�ثقافة�إ���ثقافة�مغايرة، ولعل����مسرحيات�شكسب���وغ��ه�أبلغ�مثال�ع���ذلك.ء

 و�ذلك�ي�ون�املسرح�فضاء زم�انيا�يحوي�أف�ارا�وثقافات�مختلفة، وغالبا�ما�تلعب�ال��جمة�دورا�وسيطا
وناقال�من�لغة�إ���أخرى، مما�يث�ت�عالقة�التأث���والتأثر�ب�ن�املسرح�وال��جمة�والهو�ة.ء

محاور�امللتقى :ء
املحور�األول : النص�املسر���املفهوم�وا��صائص

املحور�الثا�ي : املسرح�وسؤال�الهو�ة
 املحور�الثالث : ال��جمة�املسرحية: املقار�ات�والتقنيات�وا��صائص

 املحور�الرا�ع : ترجمة�املسرحية�وم�ونات�الهو�ة
 املحور�ا��امس : لغة�املسرح�املغار�ي

املحور�السادس : املسرح�األماز���: التار�خ�واللغة



د. جيال���املستاري، مدير�مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية 
د. مراد�سنو���، مدير�املسرح�ا��هوي�بوهران 

 د. صور�ة�مولو��-ڤرو��، املديرة�املساعدة�امل�لفة�بالبحث����مركز�البحث����األن��و�ولوجيا 
االجتماعية�والثقافية / رئ�سة�امللتقى

الهو�ة����الرواية�ا��زائر�ة�املمسرحة، قراءة����رواية�امللكة�ألم�ن�الزاوي 
د. عبد�الرحمان�الزاوي، معهد�ال��جمة،  جامعة�وهران 1،  ا��زائر

 ترجمة�ا��طاب�املسر���ب�ن�مطرقة  التصرف�و�سندان�الت�افؤ
أ.د. جاز�ة�فرڤا�ي، معهد�ال��جمة،  جامعة�وهران 1،  ا��زائر

 دور�املنظمة�العر�ية�لل��جمة�����عميق�الثقافات�ورفد�املعارف
أ.د. هيثم�النا��، املنظمة�العر�ية�لل��جمة،  لبنان

 �عر�ب�املصط���املسر�ّ� والسؤال�الَهَوِوي   
أ.د. رمضان�العوري، جامعة�باجة، تو�س

النص�املسر���وإش�اليات�ال��جمة�و�هو�ة�االنتماء 
أ.د.  محمد�سعيدي، جامعة�تلمسان، ا��زائر

النص�ع���خشبة�املسرح، أي�دور�للم��جم؟   
د. صور�ة�مولو��-ڤرو��، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية�وهران، ا��زائر

    Translating dramatic dialogues: Possible or not?
 أ.د. رجا�ي�ا��ان��، جامعة�عمان، األردن
د. نرجس�الناصر، جامعة�عمان، األردن 

ترجمة�املسرح�ب�ن�مواضعات�الكتابة�املسرحية�و�إكراهات�العرض�املسر��
أ.د. نصر�الدين�خليل، معهد�ال��جمة،  جامعة�وهران 1،  ا��زائر 

االفتتاحية�الرسمية
استقبال�و���يل�ا��ضور

09:30-09:00
09:00-08:30

09:45-09:30

10:00-09:45

  ا��لسة�العلمية�األو�� / قاعة�املحاضرات
رئ�س�ا��لسة : د. صور�ة�مولو��-ڤرو��، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

 مقرر�ا��لسة:د. رضا�خم�س، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

  ا��لسة�العلمية�الثانية / قاعة�املحاضرات
رئ�س�ا��لسة�:�د.��لثومة�أق�س،�مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية
مقرر�ا��لسة: د. �سيمة�حميدة، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

10:15-10:00

10:30-10:15

10:45-10:30
11:15-10:45

11:30-11:15

11:45-11:30

12:00-11:45

12:15-12:00

 مناقشة
اس��احة�قهوة 

12:30-12:15
13:30-12:30

 مناقشة
اس��احة�غذاء 

  ء17 س�تم�� 2019 / قاعة�املحاضرات



10:15-10:00
10:45-10:15

 مناقشة
اس��احة�قهوة 

غة�املسرحّية 
ّ
صط������م��م�الل

ُ
تأصيل�امل

د. عماد�محنان، جامعة�باجة، تو�س
13:45-13:30

 صعو�ة�ترجمة�النص�املسر���من�اللغة�االنجل��ية�ا���العر�ية ، مسرحية�روميو�وجوليات 
لوليام�شكسب���أنموذجا

د. سيدي�محمد�ا��ب�ب�بلعشوي، جامعة�تلمسان، ا��زائر

09:15-09:00

النص�املسر���ا��زائري�وال��اث�الشع��
د. سالم�بن�لباد، جامعة�البو�رة، ا��زائر

14:00-13:45

���ترجمة�ا��صائص�الثقافية����النص�املسر���ب�ن�ا��رفية�واإلبداع�املوازي،�نماذج�من�مسرحية
�«l’école des femmes»��ملولي��

  د. سهيلة�مر�ب��، معهد�ال��جمة، جامعة�ا��زائر 2، ا��زائر

14:30-14:15

دور�ال��جمة����إبراز�الهو�ة����مسرح��اتب�ياس�ن
د. لي���عبدي، معهد�ال��جمة،  جامعة�وهران 1،  ا��زائر

14:45-14:30

اللغة����مسرح�م���الدين��شطارزي�إبان�االستعمار�الفر����، قراءة����األهداف 
د. حليمة�موالي، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية، وهران، ا��زائر

09:45-09:30

The in�luence of Platonic Dialogues and the Meneppean Satire in Kateb 
Yacine’s : La Poudre de l’intelligence

د. أون�سة�شيوخ�آيت�بن�ع�� ، جامعة�بجاية، ا��زائر

10:00-09:45

Failing Translation of Coherence in Drama: Jabra’s Translation of 
Hamlet  a Case Study

  أ.د. أحمد�ا��راحشة، جامعة�ال��موك، األردن                                                                                      

09:30-09:15

 مناقشة
عرض�مسرحية «النا��»  لعديلة�بن�ديمراد، إنتاج�املسرح�ا��هوي�لوهران

  تجر�ة�جديـــدة�ملسرح�الشارع�املمثلون : ء                        
نز�م�حالجة

ماسيليا�أيت�ع��

15:00-14:45

15:30-16:30 مناقشة

15:30-15:00

ترجمة�املسرح�ونظر�ات�ال��جمة
أ.د�محمد�أحمد�طجو، جامعة�امللك�سعود، اململكة�العر�ية�السعودية

14:15-14:00

 ا��لسة�العلمية�الثالثة / قاعة�املحاضرات
رئ�س�ا��لسة�:د. هشام�بن�مختاري، جامعة�خم�س�مليانة، ا��زائر 

 مقرر�ا��لسة: د.  فوز�ة�بوغنجور، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

ا��لسة�العلمية�األو�� / القاعة�ا��ضراء
رئ�س�ا��لسة: أ.د�محمد�سعيدي، جامعة�تلمسان، ا��زائر

 مقرر�ا��لسة: أ.  خ��ة���ابة، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

ء18 س�تم�� 2019: ا��لسات�املتواز�ة

استقبال�و���يل�ا��ضور 09:00-08:30



ا��صائص�الداللية�ل��طاب�املسر���ب�ن�النص�املكتوب�و�عملية�العرض�التمثي��
د. شر�ف�كرمة، جامعة�تلمسان، ا��زائر

09:15-09:00

ترجمة�املصط���املسر��: �ساؤالت�لغو�ة�وأدبية�وفنية�و�من��ية 
د. منال�وسام�سعيدي، جامعة�تلمسان، ا��زائر

09:45-09:30

تحوالت�العالم�ال�و�ي�وإش�الية�صناعة�املسرح�والس�نما 
د.  لي���مهدان ، جامعة�خم�س�مليانة

د.  �سيمة�مهدان ، جامعة�خم�س�مليانة

10:00-09:45

دور�امل��جم  ���مدى�تال����الفوارق�الزم�انية�ع���خشبة�املسرح 
د. فايزة�بوخلف، جامعة�شلف، ا��زائر 

11:00-10:45

املسرح�ا��زائري�ب�ن�املحلية�والعاملية 
د. ح��ية�عزوز�ه�� ، جامعة�سعيدة، ا��زائر

11:45-11:30

تحديات�ترجمة�الرمز�ة����مسرحية «عرس�الدم»ء     
 الباتول�عّمور، جامعة�ا��زائر 2،  ا��زائر
طارق�كروري، جامعة�ا��زائر 2،  ا��زائر

12:00-11:45

Los reinos de taifas en el teatro arabe entre la identidad musulmana 
y la situacion arabe actual

د. خرج�عم��ة، جامعة�مستغانم، ا��زائر

11:30-11:15

La Trilogıá de Alloula en castellano
د. �عيمة�بن�ع�شة�ز�ا�ي، جامعة�ألي�انت، إسبانيا

11:15-11:00

Culture, Identity and language use in theatre
د. صارة�مصدق، جامعة�وهران 02، ا��زائر

09:30-09:15

ا��لسة�العلمية�الثانية/ القاعة�ا��مراء
رئ�س�ا��لسة: د. عبد�الكر�م�حمو، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

  مقرر�ا��لسة: أ.  أمينة�بوطالب، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

ا��لسة�العلمية�الثالثة/ القاعة�الزرقاء
رئ�س�ا��لسة : أ.د. صا���نقاوي، جامعة�وهران 02، ا��زائر

 مقرر�ا��لسة: د. صارة�هدية، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

10:15-10:00
10:45-10:15

 مناقشة
اس��احة�قهوة 

12:15-12:00

13:15-12:15

 مناقشة
اس��احة�غذاء 



  ا��لسة�العلمية�الرا�عة / القاعة�ا��مراء
رئ�س�ا��لسة: د. صارة�مصدق، جامعة�وهران 2 ، ا��زائر

 مقرر�ا��لسة: د. زواوي  بن�كروم ، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

 ا��لسة�العلمية�ا��امسة /  القاعة�ا��ضراء
رئ�س�ا��لسة: د. لي���عبدي، جامعة�وهران 1، ا��زائر

 مقرر�ا��لسة: أ. أحمد�شرنو�� ،  مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

ا�ستمولوجيا�ال��جمة����النصوص�التار�خية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق 
فاطمة�الزهراء طو�ال، جامعة�وهران 2، ا��زائر

الهو�ة�الثقافية�والهو�ة�االجتماعية����عالقة�التأث���والتأثر
سناء الزاوي، جامعة�وهران 2، ا��زائر

11:00-10:45

11:15-11:00

اسهام�املسرح�ا��زائري����دعم�ا��ركة�الوطنية�والثورة (1921-1962)ء 
د. حور�ة�جيال��، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية، وهران، ا��زائر

كتاب�املسرح�األماز�غ  تار�خهم�وأثرهم     
رابح�ع�ساوي، جامعة�الوادي، ا��زائر      

11:30-11:15

11:45-11:30

 ثقافة�املسرح����ا��زائر�ودورها����بناء الهو�ة�املحلية،  ا��صائص�واملم��ات              
فت���ز�ا�ي، جامعة�وهران 2، ا��زائر

12:00-11:45

ترجمة�أثر�الدين، التار�خ�والهو�ة����مسرحية  السيد�إبراهيم�و�زهور�القرآن 
مر�م�شواقري، جامعة�وهران 1، ا��زائر

 واقع�ترجمة�النصوص�املسرحية����ا��زائر�واس�شراف�مستقبلها����ظل�عصر�املعلوماتية11:30-11:15
وامليديولوجيا

جهينة�����يوسف، جامعة�خم�س�مليانة، ا��زائر

11:45-11:30

En marge du texte : la scène
رحاب�علولة، جامعة�وهران 2، ا��زائر

11:00-10:45

L’impact de la pratique théâtrale sur l’enseignement du FLE
عديلة���راوي، جامعة�وهران 2، ا��زائر

11:15-11:00

Théâtre kabyle : identité et imaginaire
غانية�موزار�ن، جامعة�ت��ي�وزو، ا��زائر

12:00-11:45

12:15-12:00

13:15-12:15

 مناقشة
اس��احة�غذاء 

12:15-12:00
13:15-12:15

 مناقشة
اس��احة�غذاء 



 مناقشة14:15-14:00

13:30-13:15

13:45-13:30

14:00-13:45

ا��لسة�العلمية�السادسة / قاعة�املحاضرات
  رئ�س�ا��لسة: أ.د�ح��ش��غداد�محمد، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية�وهران، ا��زائر

 مقرر�ا��لسة: أ.  سارة�بن�عبد�القادر، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية والثقافية

 الجلسة العلمية الختامية/ قاعة المحاضرات

املصط���املسر���ب�ن�التعر�ب�وال��جمة 
د.  ميمونة�سعيدي، جامعة�سعيدة ، ا��زائر

النص�املسر���ب�ن�ال��جمة�و�االقتباس، كتاب�مختارات�من�املسرح�ا��زائري�أنموذجا  
حياة�سيفي، جامعة�تلمسان، ا��زائر      

د. هشام�بن�مختاري، جامعة�خم�س�مليانة، ا��زائر 

 النّص األد�ي�و�الهو�ة�ب�ن�ال��جمة�واإلقتباس، مسرحية�محّبة�ا��كمة�ك�� "الديانات�الثالثة" 
 أنموذجا

فاطمة�الزهراء ه��ي، جامعة�تلمسان، ا��زائر
لي����وا�ي، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية�وهران، ا��زائر 

قراءة�تقار�ر�ا��لسات: ء 
د. رضا�خم�س، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية  

د. �سيمة�حميدة، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية
د.  فوز�ة�بوغنجور، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

أ.  خ��ة���ابة، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية
أ.  أمينة�بوطالب، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية 

د. صارة�هدية، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية  
د. زواوي  بن�كروم ، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

أ. أحمد�شرنو�� ،  مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية
أ. بن�عبد�القادر�سارة، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية

 قراءة�التوصيات�واختتام�أشغال�امللتقى:ء 
د. صور�ة�مولو��-ڤرو��، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية 

د. عبد�الرحمان�الزاوي، معهد�ال��جمة،  جامعة�وهران 1،  ا��زائر

توز�ع�شهادات�املشاركة   




