
 

 



 
جصخس الجصائس بػدًد املىزوثاث ألادبُت الشػبُت مالشػس الشػبي وألامثاى وألالغاش... ولػل أّهم جلو ألاشهاى 

ت التي جختزن مػازف شػبُت غدًدة، فضال غن   من السوافد الخػبيًر
ً
ت هي الحهاًت الشػبُت، إذ حػخبر زافدا الخػبيًر

ت في لثير من ألا   .ايحُانمىنها جامػت لػدة أشهاى حػبيًر

ا لم ًدون ولم ٌسّجل بػد، هرا ما ًطسح غدة  لنن ما ًالايحظه الباايحث أّن أغلب  هره الحهاًاث ما ًصاى شفٍى

 في 
ّ
نها وحسجُلها من أفىاه السواة والحفاظ واملهخمين بها، و لن ًخّم هرا املظعى إال جحدًاث بحثُت جخػلق بنُفُاث جدٍو

حمد غقباهمضماز البحث املُداوي الري ًخشاه الباايحثى 
ُ
 .ن لصػىبخه، فخىض غمازه شبُه باملش ي في ايحقل ألغام ال ج

ق منها بالجىىب الجصائسي غلى وجه الخصىص، 
ّ
 و  ما حػل

ً
إّن املخأمل في واقؼ الدزاطاث الشػبُت في الجصائس غمىما

ىه، ايحُث ًسايحل غّىا مل ًىم غشساث الحفاظ  ًالايحظ الخطس النبير الري ُيهدد هرا التراث لػدم حسجُله وجدٍو

واملهخمين؛ ًحملىن مػهم ما طمػىه وايحفظىه من مىزوثاث شػبُت مخىىغت وبخاصت الحهائُت منها، مؼ ألاخر 

بالحظبان شظاغت مىاطق الجىىب الجصائسي؛ إضافت إلى الخصىصُاث الظىطُىثقافُت التي جميز مل مىطقت غن 

 .أخسي 

َن الباايحثىن دفػىا هرا الخىّجُع من اهدثاز مىزوثىا الشػبّي إلى الخفن
ّ
ير في اوػقاد هرا الُىم الدزاس ّي، ايحتى ًخمن

ل جصًء من ُهّىٍدىا 
ّ
 غن الطسق النفُلت إلهقاذ ما جبقى من هرا املىزوث الري ٌشه

َ
واملهخّمىن بهرا الحقل البحث

 .وشخصِخىا الىطىُت

 :محاوز الُىم الدزاس ي

 سي، هقد وجحلُلاملحىز ألاوى: أهّم املىزوثاث ألادبُت الشػبُت بالجىىب الجصائ -

 املحىز الثاوي: أهّم إشهاالث وصػىباث البحث املُداوي بالجىىب الجصائسي  -

نها بالجىىب الجصائسي    -     املحىز الثالث: الحهاًت الشػبُت واقػها وإشهالُاث جمػها وجدٍو

نها بالجىىب الجصائسي  -  املحىز السابؼ: غسض لخجازب في جمؼ الحهاًت الشػبُت وجدٍو

 :لمُتاللجىت الػ

 محمد أمين دالي: باايحث دائم بمسلص النساطو -

 صلُحت طىىس ي: باايحثت دائمت بمسلص النساطو -

 غاشىز طسقمت: أطخاذ باايحث بجامػت غسداًت/مسلص النساطو -

 :اللجىت الخىظُمُت

 .UCCLLAبسبازة مصطفى: باايحث بالنساطو -

م ملام:  باايحثت دائمت بمسلص النساطو -  مٍس

 :ألاغضاء املشازمىن 

 ي، أدب شػبي، باايحثت بالنساطوصلُحت طىىس  -

م ملام، أهثروبىلىجُا، باايحثت بالنساطو -  مٍس

 الغالي بن لباد، أهثروبىلىجُا، جامػت جلمظان/لساطو -

 لحظن زضىان، أهثروبىلىجُا، جامػت مظخغاهم/لساطو -

 بىشِبت بسلت، أدب غسبي، جامػت بشاز -

ش ي، أدب غسبي، -  جامػت بشاز محمد جحَس

 امػت جلمظانغمس مطسف، أهثروبىلىجُا، ج -

 مبروك مقدم، باايحث في التراث، جامػت وهسان -

   صدًق ماحي، ايحهىاحي محترف، طُدي بلػباض -

 



 
 افتتاح ألاشغال: د:30طا9-د00طا9

 بلقاطم بن شهين: مدًس مسلص البحث في ألاهثروبىلىجُا الاجخماغُت والثقافُت          الكلمة الافتتاحية:

 املخُاى و املمازطاث الاجخماغُتقظم بحث  مدًس  :أايحمد أمين دالي                                             

 دزاطت جمؼ و الحهائي الشػبي في الجىىب الغسبيىزوث امل  زئِظت مشسوع البحث :صلُحت طىىس ي                                             

 ىـــــالجلسة ألاول

 أهم املوروثات ألادبية الشعبية بالجىوب الجزائري، هقد وثحليل

 بوشيبة بركة، جامعة بشاررئيس الجلسة: 
 

 الحكاية الشعبية في السياق الصحراوي، موضوع معاهد وثجربة خاصة       د00طا9 -د30طا09

 نساطو/ اللحظن زضىان، جامػت مظخغاهم                                             

 

 هحو مشروع لجمع الحكاية الشعبية و ثدوينها و أرشفتها      د10طا10-د00طا 09

ش ي، جامػت بشاز                                     محمد جحَس
 

 ثجربة بحث ميداوي "الحكاية الشعبية بمىطقة "ثمىطيط     د30طا10-د10طا 10

م،                                                                           لنساطواملام مٍس

 مىاقشة       00طا10-د30طا10
 الجلسة الثاهية

 أّهم إشكاالت وصعوبات البحث امليداوي بالجىوب الجزائري                              
 محمد ثحريش ي، جامعة بشاررئيس الجلسة: 

 الحكاية الشعبية بين إشكاالت التأويل  والتحقيق          د10طا11-د00طا10

  نساطوالالغالي بن لباد، جامػت جلمظان/                                                                          

 

 طي للمسارد املحكواثية، أدرار هموذجاإشكاليات التعا          د30طا11-10طا11

 مبروك مقدم، جامػت وهسان                                                              

 إشكالية حماية املوروث الشعبي في ظل العوملة ودوره في التيشئة الاجتماعية للطفل            د00طا11-د30طا11

 مطسف غمس، جامػت جلمظان                                                                  

 مىاقشة         د10طا12-د00طا11

 الجلسة الثالثة
 عرض لتجارب في جمع الحكاية الشعبية وثدوينها بالجىوب الجزائري 

 أحمد أمين دالي، الكرسكرئيس الجلسة: 

 ب الغربيثجربتي في جمع التراث الشعبي بالجىو         د30طا12-د10طا12

 بسلت بىشِبت،  جامػت بشاز                                                              

 رهاهات الجمع امليداوي للحكاية الشعبية         د00طا12-د30طا12

 نساطوال صلُحت طىىس ي،                                 

 عرض ثجربة ميدان ،يممارسة فىون الحك            د10طا13-د00طا12 

 طُدي بلػباض، صدًق ماحي ايحهىاحي                                                  

 مىاقشة          د30طا13-د10طا13
 اختتام  ألاشغال                        د30طا13



 
 

 


