
 

 3قسنطينة بوبنيدر جامعة  صالح 

 
برعاية كريمة من مديرية الجامعة  

تنظم  

كمية الفنون و الثقافة 
: ممتقى وطني حول 

 ة المواطنقيم و الثقافة وون الفن
 2018أفريل  25 و 24:  يومي

     يعد الفن في أوسع معانيو إبداعا إنسانيا ينتج معرفة وفكرا 
متجددين وىو يتعدى في كثير من األحيان حدود الزمان 

والمكان، ليؤسس قيما ثقافية تطور وتحافظ عمى بناء ذاكرة  
جماعية تعبر عن ضمير ثوري، من حيث أن ىذا الفن يتبنى  

 .ويكرس قيم التعايش ، والحرية، والعدالة والرقي 

     وعمى اعتبار أن الثقافة ىي نمط حياة وتميز في 
مستوياتيا المختمفة مجموعة بشرية عن أخرى عمى الصعيد 

المحمي  واإلقميمي أو الدولي، فإن ىذا يعني تعدد أوجو 
مكانية إيجاد ثقافة إنسانية مشتركة تعبيرا  أنماطيا من جانب، وا 
. عن وحدة عضوية جامعة لمتميز والخصوصية من جانب آخر

إن الثقافة تنمو من خالل جدلية العالقة بين الشق غير الواعي 
فييا والمتوارث، ومن خالل الشق الواعي والمدرك ألىمية الفن 
واألدب والتراث وقيم االنتماء الجماعي التي تحدد سموك الفرد 
 .والجماعة عمى حد سواء في إطار من التنظيم والعمل الموجو

    وىذا التنظيم يعد في شكمو األعمى واألكثر دقة صورة من 
صور اطر ممارسة السمطة والحقوق والواجبات واإلحساس 

بالمسؤولية تجاه المجتمع وتعبيرا عن مواطنة تشاركيىة تضمن 
فكرة االزدىار والتباين اإليجابي واالختالفات الثقافية والتنوع 

 .الفني المبدع

 :  إشكالية الممتقى
بالنظر لكون الفن نشاطا إبداعيا تراكميا متعدد الجوانب 

واألطر يصيغ لنا عوالم ثقافية تساىم في إثراء حس المواطنة 
في أبعادىا المختمفة، وتصنع التجانس بين مختمف الحريات 

والحقوق والواجبات والمساىمة الطوعية والراغبة  لممواطن في  
 :يمكننا أن  نطرح التساؤل األتيتسيير شأنو العام، فإنو 

 

 

ما هو دور الفنون والثقافة كقيم إنسانية حضارية في 
 ترسيخ مواطنة حقة وفعمية؟

 أهداف الممتقى 
 :  ييدف ىذا الممتقى في عمومو إلى

فيم طبيعة النسق المعرفي السائد في المساىمة في - 
تفسير مفيوم الثقافة والفن والمواطنة أمام التغيرات التي 
حدثت عمى مستوى طريقة التفكير أو الجانب البنيوي 

 .والمؤسساتي الوطني والدولي 

تحديد المداخل الفكرية والنظرية الممكنة والمتاحة  -
والعوامل والمتغيرات التفسيرية التي يمكن االعتماد عمييا 

من خالل مختمف المداخالت، نحو مقاربة تفسيرية 
. جديدة

محاولة ضبط طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة - 
 .والتأثيرات المتبادلة فيما بينيا

محاولة وصف وتوجيو عمل المؤسسات األكاديمية - 
نحو تفعيل الحس الوطني وتقويم سموكات األفراد 

ومؤسسات العمل المشترك من خالل دعم التربية الفنية  
 .  والجمالية

التطرق لدراسة النماذج العالمية الناجحة واإلقتداء بما - 
 .يتماشى والخصوصيات المحمية

محاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات ُتعتمد كأرضية - 
لممساىمة في صناعة واتخاذ القرار، قصد تطوير 

 . السياسات الثقافية والفنية في الجزائر
 

 
 

 



 

 

 بين الخصوصية الثقافية المواطنة العالمية: لمحور الرابعا
  والتنوع الفني واإلبداعي

الفن وحوار الثقافات  -
 الفن وتحديات العولمة -  

عادة البناء أفاق -                   التجديد وا 
 : الممتقىالهيئات المشرفة عمى 

رئيس جامعة صالح : بوراس محمد . د .أ: الرئيس الشرفي
  3قسنطينة - بوبنيدر

فريمش مميكة  . د: رئيستا  الممتقى
   كبابي صميحة.                  د

:      المجنة العممية لميوم لمممتقى
رئيس المجنة العممية لمممتقى  

 3جامعة قسنطينة. كمية الفنون و الثقافة .بوبندير عبد الرزاق. د.أ
:  األعضاء

 3جامعة قسنطينة. د جمال مفرج .أ
  3جامعة قسنطينة.د  قدور جدي  .أ
 باريس AIDEC. عبد القادر عبد الالوي .د.أ
الجزائر .المدرسة العميا لمفنون الجميمة .بوعمامة مصطفى . د.أ
المدرسة الجهوية لمفنون .الصادق األمين خوجة .د.أ

قسنطينة .الجميمة
قسنطينة .الجامعة اإلسالمية .جدي عبد القادر. د.أ
جامعة وهراء . عيسى راس الماء.د.أ
جامعة مستغانم .عمارة كحمي .د.أ
 3جامعة قسنطينة. فريمش مميكة.د
 3جامعة قسنطينة.رياض حمدوش . د
 
 3عبد السالم يخمف جامعة قسنطينة. أ

   3 جامعة قسنطينة.صارة  زقاي.د

: المجنة التنظيمية 
عبد الحفيظ شريط .  أ:رئيس المجنة

: األعضاء

 3 جامعة قسنطينة.صميحة كبابي. د

 3 جامعة قسنطينة.زبيدة بوغواص.أ

 3 جامعة قسنطينة.جمال بوطغان.أ

 3 جامعة قسنطينة.إ يمان مرابط.أ

. 3 جامعة قسنطينةحمودي لعور.أ

 3 جامعة قسنطينة.نجاح بوالهوشات.أ

 3 جامعة قسنطينة.قاسم بوزيد.أ

 3 جامعة قسنطينة.عبد الحميم بوشراكي.أ

 3جامعة قسنطينة. محمد عميرش.أ

 3جامعة قسنطينة. سامية هادفي.أ.

 3جامعة قسنطينة. خالد سعسع .أ

 3جامعة قسنطينة. يوسف شمبي .السيد-

 3جامعة قسنطينة. لطفي بن قدوار .السيد

 3جامعة قسنطينة. ريم حالسة .السيدة

 3جامعة قسنطينة. لطفي خالدي .  السيد

نوادي الطمبة 

 أعوان المصالح و اإلدارة

: محاور الممتقى       
المفاهيم والمقاربات التفسيرية المتعددة : المحور األول
  االختصاصات

ثقافة  مفهوم ال- 

اإلبداع والفن   مفهوم -

طنة وأبعادها المختمفة  امفهوم المو -

 لها المفسرةالمقاربات  -

الثقافة والمواطنة ومخرجات العالقة المنطقية بين الفن -

 أهمية القيم الثقافية واإلبداعية في بناء المواطنة : المحور الثاني

الفن والثقافة مجال لمتفاعل واإلبداع  -

  التربية الجمالية والمواطنة-

الفن والثقافة وترسيخ الحس الوطني  - 
 

 وترقية دور المؤسسات في تكريس المواطنة: المحور الثالث
 الحس الجمالي 

 
دور المؤسسات األكاديمية   -
 و الفنيةدور المؤسسات الثقافية - 
المؤسسات الدولية  وعمل دور - 
  المجتمع المدنيإسهامات - 
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شروط المشاركة في الممتقى          
 به ت المشاركة أن ال يكون المقال المشارك به منشورا أو تم- 1

. في ممتقى سابق

. أن ال يكون المقال مقتطعا من رسالة أو مذكرة- 2

فرنسية – عربية  )أن تكون المداخالت بإحدى المغات الثالث - 3
. (إنجميزية – 

  . صفحة20أال تتعدى المداخالت - 5

 16 حجم  simplified arabicتحرر المداخالت بخط - 6
 .14 حجم  times new romanوالمداخالت بالمغات األجنبية بخط 

. ال تتحمل الجامعة تكاليف النقل- 7

 .تنشر األعمال و المداخالت المقدمة في إطار الممتقى -8

: مواعيد هامة

 .2018 فيفري 15 :خر أجل الستقبال الممخصاتآ .1

 .2018 فيفري 20: تاريخ الرد عمى الممخصات  المقبولة .2

 .2018 مارس 22 :خر أجل الستقبال المداخالت كاممةآ  .3

 أفريل  10: يوم الرد عمى المداخالت المقبولة  تاريخ   .4
2018. 

لالتصال 

:   ترسل الممخصات والمداخالت عمى البريد اإللكتروني

artsetculture2018@hotmail.com 

  

 


