مجلة "مقاربات" أول مجلة دولية علمية ،أدبية،ثقافية،محكمة ،تصدر في شكل ورقي عن جامعة
ألجلفة ،بإشرأف هيئة علمية من مختلف ألجامعات دأخل ألوطن وخارجه.

المراسالت :
جىحه حميع املساسالث والاكتراحاث واملىغىعاث امللترحت لليشس إلى البرًد الالكترووي :
Mokarabat12@gmail.com

أو العىىان الخالي :
إلى السيد مدًس مجلت ملازباث بلسم اللغت العسبيت وآدابها بجامعت الجلفت
الهاجف 50.05.81.85.81 :
 مدًس املجلت مسؤول اليشس زئيس الخحسيسالدكخىز لطسش ي الطيب
السكسيخازيتsabinesalamano@gmail.com :
الهاجف50.06.05.86.61 :

ٌيئت المجلت
الشئِغ الششفي للمجلت
األستاذ الدكتوز
بن زابح الشيح
زئيس جامعة اجللفة
مذًش املجلت سئِغ الخحشٍش

د .الطيب لطسشي
laterchi_t@yahoo.fr

هائب سئِغ الخحشٍش
د .مـــيــلــود حــــــميدة
miloudhomida@gmail.com

إداسة الخحشٍش
د .بوشيبــــة بوبكس
أ .عبدالسمحـان خريس
أ .بلخريي عبد املالك

اهليئة العلمية االستشازية للمجلة
مً داخل الجضائش






























د.عبذ الوهاب مععود .كعم اللغت العشبُت وآدابها  .حامعت الجلفت
د.أخضشي عِس ى  .كعم اللغت العشبُت وآدابها  .حامعت الجلفت
د .حشالفي لخضش .كعم اللغت العشبُت وآدابها  .حامعت الجلفت
د .خوٍلذ دمحم ألامين .كعم اللغت العشبُت وآدابها  .حامعت الجلفت
د.فشاسعطاء هللا .كعم العلوم إلاوعاهُت  .حامعت الجلفت
أ.د .بوكشبوط عضالذًً .كعم العلوم الاحخماعُت – حامعت الجلفت
د .حمُذة مخخاس  .كلُت العلوم الاكخصادًت وعلوم الدعُير – حامعت الجلفت
د .ظبع صٍان .كلُت الحلوق والعلوم العُاظُت  -حامعت الجلفت
د .عضالذًً مععود .كلُت الحلوق والعلوم العُاظُت  -حامعت الجلفت
أ.د معُوف عبذ الحلُم -كلُت العلوم والخكىولوحُا  -حامعت الجلفت
د .بً الشُخ بوبكش -كلُت العلوم والخكىولوحُا  -حامعت الجلفت
د .حاكم حعً  -كلُت علوم الطبُعت والحُاة  -حامعت الجلفت
د .شُاب الطُب  -كلُت علوم الطبُعت والحُاة -حامعت الجلفت
د .طشاد طاسق -حامعت خيشلت
أ.د علي مالحي – حامعت الجضائش2
د .بغذاد باي عبذ اللادس -املشكضالجامعي غليزان.
أ.د ملشاوي الهاشمي  -حامعت الجضائش 2
د .سشُذ كوساد – حامعت الجضائش2
أ.د بوساًو عبذ الحمُذ حامعت جِباصة
د .علت املخخاس – حامعت الجلفت
أ.د .شعُب ملىوهُف -حامعت جلمعان
أ .د عبذ الحم صسٍوح  -حامعت جلمعان
أ د أوشاطشمصطفى  -حامعت جلمعان
أ.د .سواًيُت الطاهش – حامعت عىابت
عبذ املال سحماوي -حامعت جيزي وصو
د.فشٍذ بوطابت  -حامعت جيزي وصو
د.عبذ الشحمان كيشوبت-كلُت العلوم الاحخماعُت والاوعاهُت  -حامعت الجلفت
د.حلول دواجي عبذ اللادس -حامعت الشلف
د .دمحم بلعباس ي -حامعت الشلف



















د .مىصوسي دمحم  -حامعت ظُذي بلعباط
ظميربوشاكوسالشحماوي  -حامعت ظُذي بلعباط
د .دمحم بلوحي – ظُذي بلعباط .
د .ورهاوي بوداود  -حامعت الاغواط.
د.بً العاًح لخضش – حامعت ألاغواط
د.بوفاجح عبذ العلُم  -حامعت ألاغواط
د هاصشاظطىبولي -حامعت وهشان
د.بشوهت دمحم – حامعت وهشان.
د .هوي حمعي  -حامعت ظطُف
أ.د أحمذ بوصٍان  -حامعت جُاسث
أ.خىفاسحبِب  -حامعت جُاسث
د جحشَش ي دمحم  -حامعت بشاس
د .خووي سابح  -حامعت بعكشة
أ.صكشٍاء مخلوفي -حامعت الطـاسف
د .ظِبوكشإظماعُل  -حامعت وسكلت
د .عمشبوبـلـاس  -حامعت وسكـلت
د.سابح طبجون  -املذسظت العلُا لألظاجزة بلعىطُىت

مً خاسج الجضائش















أ.د .عمشإسحاق أوغلو – حامعت اظطىبول – جشكُا-
أ.د .عبذهللا الششذي .مؤظعت داسالحذًث الحعيُت  -الشباط .املغشب
Prof.dr.Carmelo Pérez Beltràn université de Granada Spain
د حعان عبذ هللا حعان  -مصشالعشبُت
D. Dris Rafik- Université de perpignan France
د.بذٌعت الطاهشي -املغشب.
د.حمُل بً حمذاوي – املغشب.
َ
أ.علي الصالح ُمولى  -جووغ
د.بلُغ حمذي إظماعُل -مصشالعشبُت
د .أظامت عبذ العضٍض – مصشالعشبُت
دً .حيى إمام ظلُمان – حامعت هُجيرًا
أ.م .د .دمحم حعين علي العوٍطي -كلُت التربُت -حامعت واظط -العشاق
د .ظىاء كامل احمذ شعالن  -حامعت عمان .ألاسدن
د.غعان إظماعُل عبذ الخالم -ألاسدن.

مقاربات
مجلة العلوم والمعرفة
مجلة دولية علمية  ،أدبية  ،ثقافية  ،محكمة تصدر عن جامعة بالجلفة

مجاالث اليششباملجلت :
حعنى هره املجلت بيشس البحىث والدزاساث اللاهىهيت والسياسيت والشسعيت والدزاساث إلاوساهيت
والاحخماعيت وألادبيت والدزاساث الاكخطادًت وعسع الكخب والسسائل الجامعيت والخلازيس العلميت عً
الىدواث واملؤجمساث العلميت والخعليم على اللىاهين وألاحكام اللػائيت وجحليم املخطىطاث .
كما جيشس مجلت ملازباث دزاساث وأبحاث البحىث ألادبيت والعلميت ألاضيلت للباحثين في هره
الخخططاث كافت مً داخل الجامعاث الجزائسيت ومً خازج الجزائس مكخىبت باللغت العسبيت أو إلاهجليزًت
أو الفسوسيت.
ضوابط وششوط اليششباملجلت:
ً
أال جكىن الدزاست أو البحث امللدم لليشس كد سبم وشسه بمجلت أخسي،أو ًكىن حزءا مً كخاب ميشىز أو
زسالت حامعيت أعدها الباحث .
هىع الخط  (Traditional Arabic ) 80جحت بسهامج  3550 Wordأو  3556و  times New Romanباللغت
ً
ً
ً
الاحىبيت ويساعى أن ًكىن مصححا لغىيا ومسخىفيا الشسوط العلميت واملىهجيت املخعازف عليها.
جكخب الهىامش بالخفطيل في آخس البحث بحسب حسلسلها في املتن ويليها كائمت باملطادز واملساحع مسجبت
هجائيا بحسب اسم الشهسة.
في حالت ما ًكىن البحث امللدم بلغت أحىبيت ًجب إزفاق ملخظ له باللغت العسبيت.على أال جزيد كلماث
امللخظ عً  855كلمت وجكخب بعد امللخظ الكلماث الدالت املفخاحيت ) (keywordsللبحث .
حعسع البحىث والدزاساث امللدمت لليشس على لجىت الخحكيم مكىهت مً ذوي الاخخطاص ًخم اخخيازهم
بسسيت جامت وذلك لبيان مدي أضالتها وحدًتها وكيمت هخائجها وسالمت عسغها وضالحيتها لليشس وعلى
الباحث الالتزام بئحساء الخعدًالث وفم املالحظاث التي ًبديها املحكمىن.
ًخعهد كل باحث بعدم وشس بحثه بأًت دوزيت أخسي دون إذن مسبم مً هيئت الخحسيس.وعىد كبىل البحث
لليشس جيخلل حميع حلىق امللكيت املخعللت بالبحث إلى املجلت
ً
على الباحث أن ًسفم ببحثه هبره مىحزة عً مؤهالجه ومطدزها ،فػال عً إسهاماجه العلميت(السيرة
الراجيت .)c v

باإلغافت الى ازفاكه لخعهد بعدم وشس امللال في مجلت اخسي.
البحىث امللدمت لليشس باملجلت ال جسد إلى أصحابها سىاء كبلت أم لم جلبل.
جحخفظ املجلت بحلها في طلب سظوم ملابل اليشش والخحكُم وجحخفظ املجلت بحلها في عذم وشش أي
بحث دون إبذاء ألاظباب وحعخبركشاساتها نهائُت.

تىبيً:
 إن البحُث َالذساسبث التي تىشش في ٌزي المجلت تعبش عه سأي أصحببٍب فحسب،َليس ببلضشَسة أن تعبّش عه سأي المجلت.
 -ال يسمح بطبع أَ وسخ أَ إعبدة وشش لمجلت "مقبسببث" أَ لجزء مه األبحبث

المىشُسة بٍب إال بئرن خ ّ
طي مه مذيش المجلت.
َكل مخبلفت لزلك يتحمل صبحبٍب مسؤَليت المتببعت القضبئيت.

10

إشهالٔ٘ الرتانه الفين ّاليصٕ يف األدب التفاعلٕ العسبٕ

01

د /كمال بً عطيت
جامعت الجلفت  /رئيظ امللتقى
10

األدب التفاعلٕ يف ضْ ٛمجالٔ٘ التلكّٕ (دّز الكازئ يف العنل األدبٕ .مً

00

تصٔٔد املعي ٙإىل املصازن٘ يف تألٔف اليص)
د.بوخال لخضز -املزكشالجامعي صالحي أحمد بالىعامت
10

اإلتصــــــال ّ ...األبعـــــاد الجكــــافٔـــ٘

47

د /حي ـدع ضع ـد -جامعت الجــشائــز
10

أدب الطفل التفاعلٕ

54

د /بً لبادة رفيقت -جامعت عين جموغيت
10

اليتاج الفعلٕ لليص بني املبدع ّاملتلكٕ

63

د/حياة بوخلط -جامعت املطيلت
10

األدب التفاعلٕ األبعاد املعسفٔ٘ ّاألطس امليَجٔ٘

73

د  /خثيرعيس ى -املزكشالجامعي بلحاج بوغعيب عين جموغيت -
10

األدب التفاعلٕ ّ مجالٔات التلكٕ :فعل الكسا ّ ٗٛإعادٗ بيا ٛاملعي.ٙ

<7

د /فتيحت بلحاجي  -املزكشالجامعي – مغىيت – جلمطان
10

مً طْاعٔ٘ الكله إىل غْآ٘ احلسف اإللهرتّىٕ عل ٙالصاش٘ قسا ٗٛيف الكصٔدٗ

8:

التفاعلٔ٘ " in the garden of recounting " :لـ زّبست ناىدل
موس ى كزاد -املزكشالجامعي عبد الحفيظ بالصوف _ ميلت
10

األدب التفاعلٕ ّمطأل٘ السٓادٗ اليطْٓ٘ يف الجكاف٘ العسبٔ٘

:8

د /هورالديً جويني-جامعت الجشائز -02-
01

مً السّآ٘ الْزقٔ٘ إىل السّآ٘ التفاعلٔ٘ (دزاض٘ يف خصاٜص األدب

;3

التفاعلٕ)
أ /أحمد العارف -جامعت الجلفت
00

إشهالٔ٘ مصطلح األدب التفاعلٕ ّمْقعُ مً املنازض٘ اإلبداعٔ٘ العسبٔ٘.

;:

أ /أمال بً جيان-جامعت البليدة
00

املعي ٙيف األدب التفاعلٕ -قسا ٗٛيف الْضاٜط التْاصلٔ٘ احلدٓج٘-
أ/بطمت ضيليني-جامعت دمحم الصديق بً يحي-جيجل

<7

00

إشهالٔ٘ أجياس األدب التفاعلٕ ّ اليناذج العسبٔ٘ امليتج٘ فُٔ

00

األدب التفاعلٕ ّ حتنٔ٘ التخْل يف عياصس العنلٔ٘ اإلبداعٔ٘

00

ضٔنٔا ٜ٘ٔالتْاصل يف األدب التفاعلٕ

434

أ /أحم ــد طيب ــاوي-جامع ــت الجلف ــت

;43

أ/ميمون يوضف

447

أ /هورالهدى بكاي -جامعت الجلفت
00

األدب التفاعلٕ بْاب٘ حضْز اإلبداع اليطْٖ ّإثبات التخسز

454

أ/بً ألابقع خديجت -جامعت الجلفت
00

األدب التفاعلٕ يف جتسب٘ لبٔب٘ مخاز

<45

أ.فاطمت الشهزاء ضليليح
00

حتْالت اليطل اللػْٖ ّاليطل الجكايف يف تلكٕ األدب التفاعلٕ

469

أ.دمحم حكيمي
00

تفاعالت املسّ ٕٜاملهتْب يف قصٔدٗ عبد امليعه األشزم السقنٔ٘ مكازب٘

475

ضٔنٔا ٜ٘ٔل"قطاز الراٍب إىل...الكصٔدٗ"
أ .حمامجي إيمان( -قطم الغت العزبيت وآدابها -بودواو -بومزداص)
01

األدب التفاعلٕ بني إشهالٔ٘ املصطلح ّأشم٘ امليَج

<47

أ.مزيم بً الاحزع-جامعت سيان عاغور/الجلفت
00

اليكد التفاعلٕ إشهالٔ٘ املصطلح -دزاض٘ ّصفٔ٘-

488

أ/هبت هللا بغدادي
00

اليص التفاعلٕ السقنٕ ّحْازٓ٘ اليظه اإللهرتّىٕ

497

أ/أحالم غمزي –جامعت ألاميرعبد القادر
00

الكصٔد التفاعلٔ٘ العسبٔ٘ ّخصاٜصَا التْاصلٔ٘ ّاجلنالٔ٘ ّمضامٔيَا

4:6

الجكافٔ٘ بني اليصس اإللهرتّىٕ ّالسٍاٌ التفاعلٕ،مناذج مً شعس عنس ٍصاع

أ.خولت مقزاوي-جامعت عىابت
00

إشهالٔ٘ األدب التفاعلٕ ٍّْٓتُ األجياضٔ٘

;;4

أ /غافعي إلهام-جامعت باجىت -01-
00

اليطْٓ٘ ّ األدب التفاعلٕ

536

أ /ضيلت وعيمت-جامعت الجلفت
00

فعل الكسا ٗٛبني األدب الْزقٕ ّاألدب السقنٕ
عيدي عبد القادر-جامعت الجشائز 2

<53

00

اخلصاٜص البياّ ٜ٘ٔاألبعاد اجلنالٔ٘ يف الكصٔدٗ التفاعلٔ٘

549

أ.غشال فتيحت-جامعت الجلفت
00

األدب اليطْٖ ّ األدب التفاعلٕ)إشهاالت الهتاب٘ ّ التلكٕ(

554

د /قزيً هوال -جامعت قاصدي مزباح -ورقلت-
00

الكصٔدٗ التفاعلٔ٘ – املأٍ٘ ّاملضامني الجكافٔ٘ –قصٔدٗ "ضالو عل ٙشًٓ

563

الكسّ ٚاحلْاضس " لتنٔه الربغْثٕ أمنْذجا
قلباسة يوضف  -جامعت جيارث
01

األدب التفاعلٕ ( إشهالٔ٘ املصطلح ّاألجياس األدبٔ٘ )

569

كزيم مبروكي  -جامعت الجلفت
00

مجالٔ٘ الكصٔدٗ التفاعلٔ٘ "عباس مصتام معً" أمنْذجا.

574

أ .بوعمامت ليلي -جامعت الجشائز2
00

خصاٜص ّمسات األدب التفاعلٕ

589

د :دمحم بوعالوي -املزكشالجامعي أفلو
00

األدب التفاعلٕ قــــــــــسا ٗٛيف أبعادِ اجلنالٔـــــ٘

<58

أ.دق ــي جلـول -جامعت دمحم بوضياف -املطيلت
00

أضٝل٘ الهتاب٘ اإلبداعٔ٘ يف األدب التفاعلٕ بئاتَا ّإبداالتَا

599

خذيزعبد الزحمان-جامعت سيان عاغورالجلفت
00

األدب التفاعلٕ :إشهالٔ٘ املصطلح ّاملفَْو ّاهلْٓ٘ التصاّج بني االبداع

5:9

ّالتهيْلْجٔا يف األدب العسبٕ
وحش ي أضمهان آمال -جامعت البليدة 2
00

األدب السقنٕ بني االىفتاح اإلجياضٕ ّأشهال الكساٗٛ

5;7

أ.مزاسقت حىان -جامعت الحاج لخضزباجىت-1-
00

األدب التفاعلٕ ّحتْالت اليظسٓ٘ األدبٔ٘ املعاصسٗ
الدكتورضليم حيولت -جامعت املديت

<;5

