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ترتبط معطيات الفن عموما والتشكيلي على وجه الخصوص بطبيعة التحوالت  ديباجة : الأوال

من نحاول تسليط الضوء  ،ادا إلى أن الفن رسالة اإلنسانيةواستنالفكرية والبنائية التي تطال صور األشكال، 
 في ُرسم، الذي التجريدي الفن نشأةإلى  تعودالتي  على تأثيرات التجارب التشكيليةخالل هذا الملتقى 

، إلى الميالد عشر التاسع القرن  فيوتطور  ،والمجوهرات والحلي والفخار الّصخور على القديمة العصور
 الهندسية األشكال استخدام خالل من المرئيات تصوير في البساطة على يعتمد فنيّ  بعمل القيام فكرة

في  شعاره، واألدب بالموسيقى هطارتبا إمكانيةحتى و ، والزمان المكان وحركة اللون  لغةتوظيف و  المختلفة
 الفنان دهأرا فيما األقل على الغموض بثّ ومن ناحية أخرى ، من جهة جمالّيةال فردّيةوال خيالّيةال تسليةذلك ال

 الشيفرة عباءة تحت تختبئ رمزية داللّية حموالت من فيها يستتر عّما الكشف دون  للجمهور، توصيله
 .الجمالّية

 ر عليهمتعذ حينما، المجازي  العالمأحّس الفنانون بضرورة الولوج إلى بعدما األسلوب الفني هذا يأتي 
 حقيقي مرجع أي على تحتوي  ال التي الصوروا عندئذ اعتبر الحياتية وسياقها، و ة بيئالفصل أنفسهم عن 

الذي  اإلنساني، الواقعتفاصيل و  اليومية الحياةوصاية ة للخروج من ضرورًة ملح يهف، ورأوا تجريد بمثابة
 مباشرةال معماريةال نشاءاتعن اإلنأى أشكال توتسخير ، ةتشخيصيالمواضيع من العبير في جملة التحصر 

والواقعية  ةبيعيالطظر االمنة والمرئيات في صور  ،(portrait)ةالبشريور الصعن مشابهة المشخصات من و 
التجريدين  ينلفّنانعند نخبة االعمل الفني بدليل أصبح  ،(nature morte) الّصامتةبيعة الطممثلة في 

 الحسي هامفهوم من ةالذاتيرجم األحاسيس تت، بذاتها العناصر الفنية ةعالقل حيزمن حيث كونه يرتكز 
أشكال وألوان مجّردة من أّي مضمون من منظومة ، باعتباره الفني المنجز تنفيذ آلياتوصوال إلى  والعقلي
ولذلك كانت المعايير التفضيلية التي يعتمدها الفنان  ،ال ينطوي على أي صلة بشيء واقعي، حكائي

أمر جميل، التجريدي هي معايير خالصة، أو كما يقول كانط: إن تصور موضوع ما في شكله الخالص هو 
 ألنه من إنتاج المخيلة وهو تخيل مبدع ذلك أنه ينشئ الجمال في التركيب الحّر الذي يتميز به.

زخارف من لطخات لونية و الهندسية المجردة و وبحدود موضوعة الملتقى فقد كانت األشكال 
 من خاللها تم ابتكار تصميمات التي تشبيكات هندسية بأشكالها المختلفة إلى جانب األشرطة المزينةو 

 والشكل التجريدعلى تزيين المحيط والعمارة المعتمدة ، وعند المفروشاتو  قمشةاألطباعة و  يةاإلشهار الالفتات 
سواء تم ربطها مع الوظيفة والجمالية والعالمة التجارية أو  ،المعاصر والتصميم التصوير في الهندسي



 ج
 

اآلن ثيره ت، قديما بمكانة الفّن ومعانيه ووظائفه ةمسبوقالحقيقة لم تكن  فإنها في الحاجات المعنوية األخرى،
والتصميم الطباعي  ،Graphic Designالجرافيكية  تتعلق بالبعد الجمالي والبنائي للتصاميمأسئلة ملّحة 

Typographic Design ، التي كثيرا ما يشار إليها على أنها اتصال بصري بدًءا من التخطيط وعمل
إيضاحات أغلفة الكتب والمجالت والصحف وأنظمة الشعارات والعالمات التجارية وتصميم مواقع األنترنت 

، كجسر بين األطراف المعنية في عالم األعمال والمسائل المتعلقة بوسائل والتعبئة والتغليف والملصقات
  .وشموليهو كلي  ال تصف ما هو نسبي بل ما وإيجاد عالقات جديدةاالتصال البصرية، 

 الوطنيملتقى إشكالية ال: ثانيا

المصورة التجريدية  مختلف الخطاباتعودة عن إلى تساؤل أولي من خالل هذا الطرح تنتفي الحاجة 
عبير عن رؤى الت ناوهل ال يزال بإمكانفي الواقع العملي؟ إلى فضاء اإلبداع والشكل الهندسي في التصميم 

تلبية االحتياجات حّرك الّسواكن وتنير الّطريق إلى واألداء االقتصادي، فتتربط التصميم واالبداع جديدة 
 مستقباًل؟البشرية 

 : محاور الملتقى:ثالثا

تحقيقا لتلك األهداف المستخلصة من الديباجة، تأتي محاور الملتقى األساسية؛ لسعة الموضوع  
 وتشعبه وتعدد مضاربه وتنوع فنونه على الشكل التالي:

 الفكرية للرسم التجريدي والشكل الهندسي في الحضارات السامية. المرجعيات 
  .التصميم من الحداثة إلى ما بعد الحداثة 
 )....التجريد والتصميم في الفنون البصرية وفنون العرض )التصوير التشكيلي، الفوتوغرافي، السينما 
 اإلبداع في فن تصميم المنتج وأثره على المستهلك. 
 سي والتجريدي في الفضاء الداخلي وفي تصميم المدن. توظيف الشكل الهند 
  .التصميم الجرافيكي والتصميم الطباعي الموجهة لإلعالن واإلشهار 
 التجريد والتصميم في ميزان النقد 
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 رابعا: الشروط والمواعيد:

 الملتقى. وراااللتزام بمح -1
 االستمارة المرفقة وارسالها عبر البريد االلكتروني. يرسل الباحث ملخصا مع ملىء -2
 .بالمطويةلكتروني المرفق البريد اإل على بعد قبول الملخص لمداخالت كاملةاترسل  -3
 .أخرى  ندوات أو ملتقيات في ابه المشاركة سبقورقة البحثية قد تكون ال أال -4
 .االبتعاد عن الموضوعات المستهلكة والعمل على تقديم الجديد -5
 ةواإلنجليزيلغات المداخالت: العربية، الفرنسية،  -6
 صفحة. 20علىصفحات وال يزيد  10عن عدد صفحات اإلسهام  يقل أال -7
 .تقدم من أحد المشاركينعلى أن ، نائيةقبل المداخالت الثت -8
 ترسل دعوات المشاركة بعد إرسال المداخلة كاملة  -9

 دقيقة. 15مدة  تتجاوز أالحضوريا أو عن بعد على تقدم اإلسهامات  -10
 شرط لقبول اإلسهام.ك ي الصفحة األولى من الورقة البحثيةفتقديم كل المعلومات المطلوبة  -11

 Traditional Arabicأو   Simplified Arabic   تكتب المداخلة بالعربية بخط -12
 تخضع الملخصات والمداخالت للتحكيم السري من قبل اللجنة العلمية للملتقى. -13
 المستهدفالجمهور خامسا: 

 الفنانون التشكيليون. -
 المصممون الغرافكيون. -
 الباحثون في مجال التصميم والهندسة المعمارية. -
 المعمارية والهندسةفي مجال الفنون  االساتذة وطلبة الدكتوراه  -

 : تواريخ مهمةسادسا
 .2023ماي 06/07الملتقى: موعد إجراء  -
 .13/03/2023ملخصات األبحاث:  رسالآخر أجل إل -
 .14/03/2023 على الملخصات المقبولة في حدود: الرد -
 .20/04/2023األبحاث كاملة:  آخر أجل إلرسال -
 abs.designe46@univ-constantine3.dz ترسل الملخصات واألبحاث عبر الحساب: -
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 التنظيميةالعلمية و اللجان : سابعا
 أعضاء اللجنة العلمية: 

 أ.د. جمال مفرجرئيس اللجنة العلمية: 
 وهرانجامعة  أ.د طامر أنوال 03قسنطينةجامعة  جمال مفرجأ.د 
 تلمسانجامعة  بلبشير عبد الرزاق أ.د.  جامعة تلمسان خواني زهرة أ.د 

 جامعة سيدي بلعباس أ.د. نورية شرقي جامعة وهران أ.د عيسى راس الما
 سيدي بلعباسجامعة  أ.د. الياس بوخموشة 01باتنةجامعة  طارق ثابتد. أ.

 03جامعة قسنطينة د. ابتسام دراحي 03جامعة قسنطينة د. زبيدة بوغواص
 03قسنطينةجامعة  د. آمنة قجالي  03جامعة قسنطينة د.خالد سعسع

 03قسنطينةجامعة  قاسم بوزيد د. 03قسنطينةجامعة  عبد الحميد بوشوشة. د
 تلمسانجامعة  د. سارة قليل  جامعة تلمسان د. الحبيب سوالمي

 03قسنطينةجامعة   د. بوطولة آمنة جامعة تلمسان د. محمد بدير 
 جامعة سيدي بلعباس د. عباس صالي  جامعة سيدي بلعباس د. قادة بحري 
 جامعة الجلفة عبدو نادية د.  03جامعة قسنطينة د. سارة زقاي 

 جامعة الجلفة د. احمد احميدة سعيدةجامعة  د. يمينة بشارف 
 جامعة الجلفة د. عبد الرزاق زيتوني  03قسنطينةجامعة   مرابط ايماند. 

 03جامعة قسنطينة بن دكوم سمية د.  03قسنطينة جامعة د. بشير بن سالم
 03جامعة قسنطينة د. تريكي حمزة 03جامعة قسنطينة د. شريكي أحمد

 03جامعة قسنطينة د. أحمد بن عزة 03قسنطينةجامعة  فوزية بوطعوشد. 
 المركز الوطني للبحث فاتح دردورد. جامعة تلمسان بن مالك حبيب د. 

 03جامعة قسنطينة  بلعربي محمد د. 03قسنطينةجامعة  د. منال قدواح
 جامعة مستغانم د. قجالي نادية جامعة الجلفة د. سليم شنة

 

 أعضاء اللجنة تنظيمية:                                    

 مرابط إيماند.  :تنظيميةرئيس اللجنة ال
 دكوم بن سمية  د.  د. خالد سعسع بن عزة أحمد د.  د. زبيدة بوغواص
د. عبد المنعم  د. بشير بن سالم

 لعجال
د. محمد ياسين 

 سعادي
 أ. هادفي سامية . بوطولة آمنةد

عبد الرحمان  ط.د. 
 بولقرون 

صابر السيد/: 
 غيوة 

د. محمد ياسين 
 سعادي

 عماد جمامالسيد/:  ط.د. مفيدة بوقزولة

ط.د. بوعامر أصالة  السيدة: سهام عويش
 بلسم

 السيد/: لطفي ط.د. جالل بغزو
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 أ. شريط عبد الحفيظ د. فوزية بوطعوش د. أحمد شريكي د. حمزة تريكي
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