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 "ريةـــــــزائــــــــوية الجـــــــــابة النســـــــــالية الكتـــــــــــجم"
 8132مارس   31يوم  الثالثاء 

 كلية الحقوقالمناقشات محمد عيساني قاعة ب

 بومرداس. جامعة  

 الندوةعلى  ةالمشرف
 فتيحة شفيري د/

 : ديباجة

ماتزال المرأة الجزائرية تواصل تميزها في مختلف المجاالت والسيما في الجانب األدبي، فتنوع حضورها بين الشعر 
 والقصة والرواية. 

عرفت الساحة اإلبداعية الجزائرية  النسوية الكثير من األعالم التي تركت بصمة واضحة في أجناس أدبية متنوعة، 
السعودي وزهور ونيسي وآسيا جبار وجميلة زنير وأحالم مستغانمي وياسمينة صالح وسارة حيدر وديهية لويزا فهي زليخة 

 وغيرهن

تأتي هذه الندوة العلمية لتبرز جمالية الكتابة اإلبداعية عند هذه األعالم والوقوف عند خصوصية هذه الجمالية 
 التي تختلف بين كاتبة وأخرى.

 :أهداف الندوة العلمية
 تقوم الندوة العلمية على أهداف منها:

 إبراز جهود المبدعة الجزائرية في حجز مكان لها في الساحة اإلبداعية الجزائرية.أوال: 
 تبيين جمالية الكتابة عند الكاتبة الجزائرية  ثانيا: 

 : الوقوف عند خصوصية هذه الجمالية في إبداعات الكاتبات الجزائريات. ثالثا
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 لطلبة على البحث في جمالية الكتابة اإلبداعية النسوية الجزائرية : تشجيع ارابعا

 أعضاء اللجنة العلمية للندوة العلمية:
 د/ فتيحة شفيري

 د/ شهرزاد توفوتي
 د/ زهرة عميري

 د/ نورة بعيو
 أسماء المشاركين في الندوة العلمية الموسومة" جمالية الكتابة النسوية الجزائرية"

 ، جامعة بومرداس  د، شهرزاد توفوتي -1
 د, زهرة عميري، جامعة بومرداس -2
 هدى عماري، جامعة بومرداس د. -3
 أسماء مسلوب، جامعة بومرداسد,  -4
 2د, شفيقة بن داود، جامعة الجزائر  -5
 أ. حسينة بوعاش، جامعة بومرداس -6
 أ. نادية ويدير، جامعة بومرداس -7
 أ. أسمة ميسوم، جامعة بومرداس -8
 بومرداسأ, شهيناز شريقن، جامعة  -9

 أ. أمينة حماني، جامعة تيزي وزو  -11
 الطالبتان: خديجة تزروتي وصارة خرميمون، جامعة بومرداس     -11

 مشاركات شعرية للطلبة :  -مالحظة: 
 الشاعر عبد الحي عبد المطلب  -
 عماد أوشيخ -
 
 

 فرع اللغة العربية وآدابها
 


