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 :دًباجة 

خ ؤلاوعاوي،  وكذ جىامذ اخخفى ألادب باألوبئت والىىاٌص غلى مّش الخاٍس

حماغُت خفش فا أصخابها في مطاوي غ شاخذ جىكظ مؽاغش ف ،الىخاباث فيها

م، أو حب َاس،  ت الخىفحن والذفً والىداع الىٍش الزًً لم جمىذ لهم فـش

اب اللخظت وسغبها مؼ الباكحن وجبخػث   ، وأوحاغهاَس
ّ
 لذ الجىائذوهما ؼي

  أصماث
ّ
ة زُمت زشّ والفً لذ لألدب هفعُت واحخماغُت واكخفادًت ؼي

 الىحؼو  إلاؽشق في ظل حى واسسي ًلّفه الفلذلخيىن الىحه ا ثدشمش اظ

  .والنهاًاث

ُاث  والفىىن التي ج ألادب ًخىخى َزا اإلاؤجمش بدث خفـى
ّ
خللا  مخخل

ش في غالٌ لىىظ ألاوبئت وهي جىفذ لػشبذتها، وأـذاءسحاغاث إمً  حذًذا

ًىم وان، ًلٌى لىا ما وان،  ،فىُا مدذزا خللا وكذ اظخىث  بُادس الجىائذ

 ،أو ًديي لىا ما َى وائً صمً حجش ما ظُيىن،لُلٌى  ٌعدؽشفأو 

  .ي جش ًوهُف  ًجشي زىا بما لُدّذ 

إال وفُه مؤلفاث  أهه ال ًياد ًخلى كشن لػلىا ال هجاهب الفىاب إرا كلىا و 

ت- اخىله غذ مً جىىّ وإن  -هظشا لىثرة ألاوبئت والطىاغحن التي ؼهذتها البؽٍش

ت افمنها م ؛حهت الخخفق في  ومنها ما َى  ،َى في الطب والفُذلت وألادٍو

ت. ولىا أن هدص ي في َزا  ،ؼػٍش وهثٍر ألادب وفي الفىىن ظمػُت وبفٍش

، "أودًب مليا" لعىفىولِغفي آلاداب الغشبُت هجذ ف ،اإلاجاٌ بػمها

"فُىىط "الذًيامحرون" سواًت الدجش الفحي لجُىفاوي بىواحؽُى ، 

ل غاسظُا مشهحز، ، "الخب ف وأدوهِغ" لؽىعبحر  ي صمً اليىلحرا" لغابٍش

ذاهُِل دًفى، "اإلاجٌز ل "مزهشاث غام الطاغىن""الطاغىن" أللبحر وامى،

سواًت "ظاللت  ،سواًت "الػمى" لجىصٍه ظاساماغى الىئِب" لدؽاسلض دًىجز،

ه ؼذًذ،  سواًت أهذسومُذا" إلاُيل هشؼخىن، سواًت "الُىم العادط" ألهذٍس

لُت لىسًٍ بُىهِغإالصخفُت الجىىب لياجبت "بػذ ألاسك" ل كفُذة  ،فٍش

لُام الوغالهذ ...  هجذ الػشبي  ىاجشازوفي "بحرط بلىمان" للؽاغش الاهجلحزي ٍو

لػبُذ هللا بً مدمذ بً غبُذ  "هخاب الطىاغحن في الخذًث وآلازاس"

 في الؽػش وألادب لػمش بً مظفش  "ملامت في الطاغىن الػام"و ،ٌ(281)ث

و "سواٍ الىاغىن في أخباس الطاغىن  ما" ،(749)ثي بً الىسدبً غمش 

ت في الىباء" حعلُت الىاحم في الطاغىن " ،ٌ(911للعُىطي )ث "اإلالامت الذٍس

  ..ٌ(856بً أبي بىش بً داود الذمؽلي الخىبلي )ثلػبذ الشخمً  "الهاحم

 لىاصن اإلاالئىت، "اليىلحرا"كفُذة هجذ الخذًث ألادب الػشبي في و

يا" لشبُؼ حابش" ألمحر جاج العّش 76 سواًت "إًبىال مضامىت و  .. ، سواًت "أمٍش

م وىسوها وظيُنها.. جدىالث الػاللهزا الىباء الزي وػاًىه هجذ هخاب "

وهخاب "وىسوها ػبذ الخلُم كىذًل، واكخفادٍ وزىساجه بػذ الجائدت" ل

ىمُاث فى كبمت وسواًت " ،خمذ ؼشانأل " والخطاب.. ملذماث ٍو

 مً خفاس وىسوها"ىط..زالزىن ًالياب
ً
 لياجب العىسي حان دوظذ،ل ىما

خبذ أزىاء الدجش" للياجب  لخشب... ملخمتوىسوها الخب واسواًت "و 
ُ
ه

للياجب  بى إلاا بػذ وىسوها"لىن الغذ.. سؤٍت اإلاشلف الػش "، حاظم ظلمان

تي سواًت "سبُؼ اليىسوها"  ألخمذ الهادي الشؼشاػ، ، يطالب الشفاع اليٍى

كفق  ،هىسة الفذًماإلاغشبُت بت جان كلبحن" لليحسواًت "وىسوها ب

كفق و ، لللاؿ اإلاغشبي خعً بشطاٌ "وىسوهُاث غعش الفهم"

 ... "ألاوغاد" للياجبت الخىوعُت سوان بً سكُت

وؽاط واهخػاػ الفالىهاث ألادبُت، في هما أظهم الفخذ الالىترووي 

م الالىتروهُت،  ،وألادب الخفاغلي
ّ
فداث حؽغُل ـوفي وزلافت الخػل

في جطاسح أهىاع اإلاؽاغش وهي جدىاكل أخباس الىباء،  حخماعيالخىاـل الا 

ا أو ظشدًا أو   ...ظِىمائُاأو جفىغه جخُُال فىُا ؼػٍش

فاهىظه إلى "الشواق اإلاظلم إلاعىىىا ألاسض ي" هما  فًالَىزا ًىّحه 

خلم مخخبٍر ال ،ًلٌى فىهجر خُالي الزي ًمؼ الػالم جدذ مجهش ٍو

ى ًم ألاوبئت  عً بلخظاتها مداًشا آالم ؤلاوعاهُت وآمالها. َو

ججاوص بها اإلابذغىن الخخُُلُت الىمارج َزا اإلاخخبر وجلً  غلى أّن 

ُف إلى حػل الىباء مػادال مىلىغُا ألوبئت أؼذ فخيا،  مجشد الخـى

ت.  هي أوبئت الخشاب اللُمي، وأغطاب واسجياظاث الىفغ البؽٍش

 أهذا  اإلاؤثمر 

الجائدت مىلىع  جلص يفي والىلاد  دباء والفىاهحنإبشاص حهىد ألا 

 وفهشظخه.

الخػشف غلى الطاكاث اليامىت في الىفىؿ الاظدؽشافُت وبخاـت 

 في مجاٌ ألاوبئت اإلاهذدة.

بحن الباخشحن غبر الػالم في الجامػاث  فخذ باب الخػاون اإلاشمش 
 .والهُئاث واإلاؤظعاث الػلمُت ومشاهض البدىر



 

 

 

 ؤلاشكالية 

حعلل مدىُاث الىباء  ُتهُفجبدث إؼيالُت اإلالخلى  

يخج هق الىباء في ، و حنوالفىاه إلى دفاجش ألادباءوالجىائذ  ًُ هُف 

ت َزا الىىع ، ل اظتهالويجفاغل مخجاوب ال في جلبّ  هما جبدث سمٍض

ل جخمظهش ظافشة أم ملّىػت ومىاسبت،  –جلخفذ و مً ألادب، َو

 اغىفش وىهه  ث مذيلخبدي والػٌض الدجش الفح إلى -أًما

خذود ، و له اوائذ اأم غىفش  يوؤلابذاع يخخُُلمخخبر اللل امدفض 

  .اللشاءة اإلاىخجت التي ًدُدها

 محاور اإلاؤثمر 

خ والخطىّ جائدتأدب ال اإلاحور ألاول:  س ، اإلافهىم، الخاٍس

ت ائدتأدب الج اإلاحور الثاني:  )كذًما وخذًشا( في الىفىؿ الؽػٍش

ت )العشدًاث،  ائدتأدب الج اإلاحور الثالث: في الىفىؿ الىثًر

 اإلالاماث، الشظائل، اإلالاالث..(

 الىىائيالاظخػاسي و الخطاب وأظئلت أدب ألاوبئت   اإلاحور الرابع:

 الفالىهاث ألادبُت في ظل الىىاٌص والدجش الفحي اإلاحور الخامس:

  الخىبئُتالاظدؽشاف والشظائل  :ألاوبئت أدب اإلاحور السادس:

 جمشالث الىباء في أدب الطفل السابع: اإلاحور 

 أدب الجىائذ في الفً والعِىما اإلاحور الثامن:

 حائدت وىسوها واإلاىجض ألادبي والفني ووؽاط ؼبياث اإلاحور التاسع:

 الخىاـل الاحخماعي وألادب الخفاغلي

  اإلاؤلفاث في أدب ألاوبئت ببلُىغشافُا اإلاحور العاشر:

 

 

 
 

 شروط اإلاشاركة 

أو  ،ظابلتجظاَشة غلمُت أي اإلاؽاسهت به في  وغذم لبدثأـالت ا-

 .وسكُا أو إلىتروهُا وؽٍش

 .داوس اإلاشجبط بمدىس مً جىاٌو البدث ألخذ اإلاىلىغاث التي ج-

ت وألاماهت، واغخماد مىهجُت البدث -
ّ
جدشي الجّذة والػمم والذك

 الػلمي.

ًجب أن جخممً ملذمت البدث الخطىاث اإلاىهجُت اإلاػشوفت: -

 ألاَمُت، ألاَذاف، ؤلاؼيالُت، الذساظاث العابلت، اإلاىهج.

ُاث ًجب أن جخممً الخاجمت - خالـت غامت، الىخائج، الخـى

 والاكتراخاث.

بخط  ـفدت، وجىخب 15ـفدت و 12لت بحن أن جتراوح اإلاذاخ-

Sakkal Majalla  للهىامؾ، وبخط  12 ، وحجم للمتن 16حجم

Times New Roman  للمتن  14ألاحىبُت حجم  للمذاخالث باللغت

للهىامؾ، وجذسج الهىامؾ مخخابػت في نهاًت ول ـفدت، مؼ زبذ  12و

 للائمت اإلاشاحؼ في نهاًت البدث.

 الالتزام باإلاىاغُذ اإلادذدة.-

الخػذًالث التي جلترخها  بئحشاءالتزام أصخاب البدىر اإلالبىلت -

 اللجىت الػلمُت.

 ًت والفشوعُت.الاهجلحز وجلبل ألابدار باللغاث: الػشبُت -

اللغت ًلّذم اإلالخق واليلماث اإلافخاخُت بلغخحن، غلى أن جيىن -

ت للغت او  الػشبُت خالشة في ول اإلالخفاث ولغت أولى أو الاهجلحًز

 .زاهُت

 اللجىت الػلمُت. جخمؼ ول اإلاذاخالث لخدىُم-

  جيؽش أغماٌ اإلالخلى.-

 مواعيذ مهمة:-

 2022-05-30  :تلخصاثاريخ استقبال اإلا-

 2022-06-20 :لخصاتثاريخ الرد على اإلا-

 2022-09-01اريخ استقبال اإلاذاخالت: ث-

 2022-10-01: ثاريخ الرد على اإلاذاخالت-

ذ لاللترروني:ثرسل اإلالخصات واإلاذاخال -               ت على الرًر

pandemiconfe2022@gmail.com 

 

 رئيس اللجنة العلمية:

 د. خىِىت طبِؾ 

 :أعضاء اللجنة العلمية
 الجضائش 1طُب بىدسبالت حامػت باجىت ال أ.د    الجضائش 1د مدمذ صسمان حامػت باجىتأ.

 مفطفى حامػت اللاَشة مفشالذًً أ.د بذس       الذًً ؼشفي حامػت خيؽلت د. ؼمغ

 أ.د جِعحر غبذ الجباس ألالىس ي حامػت ابً سؼذ َىالهذا

 دَسغ حشاداث سئِغ مشهض العىابل فلعطحنإد أ.

 عُلت الجضائشأ.د حماٌ مجىاح حامػت اإلا     حامػت فاط اإلاغشب غذياد مدمذ معأ.

 مجُذ كشي حامػت خيؽلت الجضائش دأ.         أ.د ظلُم بخلت حامػت بعىشة الجضائش

 حامػت خيؽلت الجضائش د. مُلىد سكُم         أد. هماٌ طاَحر حامػت خيؽلت الجضائش

ش معاغذًت حامػت خيؽلت الجضائش  أ.د غُالن غمش حامػت خيؽلت الجضائش     أد. لَض

 حامػت خيؽلت الجضائش إًمان مالٌ .د    أ.د ًىظف ألاطشػ حامػت خيؽلت الجضائش

 د. غضوص خخُم حامػت اإلاعُلت الجضائش         حامػت خيؽلت الجضائش  د. هىسة بىغلاٌ

شة الجضائشد غبذ الل     الجضائش جبعتد. بىحمػت بىخفق حامػت   ادس لباش ي حامػت البٍى

 الجضائش 1د. ظلُمت معػىدي حامػت باجىت         د فاطمت كعىٌ حامػت البلُذة الجضائش

 شالجضائ 1د .خلُمت غىاج حامػت باجىت            الجضائش جبعتحامػت د. أخمذ ظػىد 

 غبذ اللادس هىٍىة حامػت خيؽلت الجضائشد.      الجضائش 1د. وعُمت بً غباط حامػت باجىت

ذة ملالحي حامػت خيؽلت الجضا   د. غبذ الخمُذ خخالت حامػت خيؽلت الجضائش  ئشد. فٍش

 د. غاإلات خزسي حامػت خيؽلت الجضائش      حامػت خيؽلت الجضائشوعِبت معاغذًت د. 

ُفد   غاًذة خعاوي حامػت خيؽلت الجضائش .د         حامػت خيؽلت الجضائش ظهام أـو

ىت بغضو حامػت خيؽلت الجضائ د.      خعِىت مضداوث حامػت خيؽلت الجضائش .د   شـبًر

  غىابت امػتظُف ؤلاظالم بىفالكت حمدمذ د. 

 رئيس اللجنة التنظيمية:

 د. خمِس ي آدامي 

 ء اللجنة التنظيمية:أعضا

 غىُمي الىسديد. 

 ؽِؾ الهاؼميد. ك

 س . ظهُلت لػى د

 د. فخُدت حباًلي

 سالُت ظياوي أ.  

 خعِىت ولذ غماسأ. 

 أ. هادًت غبروق 

 مشاد بالىلي

 غلي الفُذ

 غىاًجُت خمضة
 


