
 2019نومفرب    06برانمج اليوم الثاين  

 ا/أأ. د. عبد العلمي بوفاحت مقررا رئيس أأ.د. وردة معمل  الورشة الأوىل/  

 عنوان المداخلة  المؤسسة  المتدخل 
 أ.د/ إسماعيل بن صفية

8.20-8.40 

 املقاربة اجلامعية للنص املسرحي اجلزائري ج. عنابة

 د. وفاء مناصري 

8.40-9.00 

 النص األديب اجلزائري بني اهلامش والتغيبب ضمن كتب النصوص األدبية لطالب املرحلة الثانوية. ميلة  ج. 

 د. نبيلة زويش

9.00-9.20 

ج. تيزي 
 وزو

 نظام الشخصية يف رواية "أتسمعون صوت األحرار" ملايسة باي 

د. ع المجيد بدراوي+ ط.  
 سهيلة بن ع الحفيظ

9.20-9.40 

كتاب اللغة العربية سنة   األديب اجلزائري يف الكتاب املدرسي الواقع واملأمولالنص  ج. قالمة 
 ثالثة متوسط اجليل الثان 

 د. ع الحق سوداني

9.40-10.00 

ج. 
 الطارف 

 النص األديب اجلزائري يف الكتاب املدرسي يف كتب اللغة العربية من التعليم املتوسط 

 د. السعيد بومعزة 

10.00-10.20 

الواقع االجتماعي والطرح السياسي. قراءة    بنينجز السردي عند عبد احلميد بن هدوقة،  امل قالمة ج. 
 يف املتوالية القصصية حلم الصيف )األشعة السبعة( 

ىل    11.00املناقشات: من    12.00ا 

براهمي برامهي مقررا   ا/ رئيس د. لعىل سعادة  الورشة الثانية/    د. ا 

 المداخلة عنوان  المؤسسة  متدخل ال
 أ.د/ ع الغاني بن الشيخ 

8.20-8.40 

 إشكالية املرجعية الّنظرية والتطبيقية يف مقاربة النص الروائي اجلزائري    ج. المسيلة 

 د. زوليخة زيتون

8.40-9.00 

سيميولوجيا األلوان وتراسالت الدالالت املغايرة يف ديوان أسرار الغربة ملصطفى حممد  قالمة ج. 
 الغماري

 أمينة شاويط. 
9.00-9.20 

 األنساق الثّقافية يف الّرحلة اجلزائرية )قراءة يف مناذج( سكيكدةج. 

. نادية موات+ ط. وفاء  د
 قواسمة

9.20-9.40 

 العالمات غري اللغوية يف الشعر اجلزائري املعاصر قراءة يف مناذج خمتارة  ج. قالمة 

  دنيا+ اسلوغة محمد دأ. 
 عطروش

9.40-10.00 

 الوهـــــــراني  مــــــنامـــــات في الــرؤيـــوي  الســــــــرد عنابةج. 

 ط. بختية بشارف
10.00-10.20 

" عبد المؤمن بن علي"  . فن الترسل على عهد الدولة الموحدية ج. تيارت
 أنموذجا. 

ىل    11.00املناقشات: من    12.00ا 

ىل    12.00اختتام امللتقى من الساعة:    12.30ا 

 

 رية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية مجلهو ا 

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 

    1945ماي   8جامعة    

 لكية الآداب واللغات 

 قسم اللغة والأدب العرب 

 

 ينظم 

 
 يف الأدب واملهنج:   السابع امللتقى  

 " األدب الجزائري بين هاجس القراءة وطرائق الّتدريس  "  

 2019نوفمبر  06ــــ  05يومي: 

 

 : أأ.د/ صاحل العقون مدير اجلامعةالرئيس الرشيف للملتقى

 

 معيد اللكية   أأ. د/ عبد العزيز بوهمرةرئيس امللتقى: 

 

 اندية موات: د/رئيس اللّجنة العلمية

 

 



 2019نومفرب    05  الأول برانمج اليوم  

 : مراس مي الافتتاح 

 النش يد الوطن 

 لكمة الس يد رئيس اللجنة التنظميية 

 لكمة الس يد معيد لكية الآداب واللغات 

 لكمة الس يد مدير اجلامعة، وال عالن الرمسي لفتتاح فعاليات امللتقى 

 مقررا د. صاحل طواهري    /   ا رئيس   : أأ.د. عبد الغن بن الش يخ: الافتتاحية اجللسة  

 عنوان المداخلة  المؤسسة  المتدخل 
 وليد بركانيد. 

9.40-10.00 

 )كتب املرحلة الثّانوية أمنوذجا( الّنص األديب يف الكتاب املدرسي اجلزائري بني اجلزأرة واالغرتاب ج. قالمة 
 

 عثماني بولرباحد. 

10.00-10.20 

 الجزائريين من الفكرة إلى التأسيس االتحاد الوطني للشعراء الشعبيين  ج. األغواط 

سعادة    لعلى. د. 

10.20-10.40 

  ميهويب.  د  لعز"  والغفران   اللعنة"    قصيدة  يف  واخلطأ  واملوت  االحتمال  سيمياء ج. عنابة

 د. مداني زيقم

10.40-11.00 

 التجاوز من تقليدية النمط إىل فضاء    منامات ركن الدين حممد بن حمرز الوهران ج. سوق أهراس 

 12.20إلى  11.40المناقشات: من 

 فترة الغداء 

 لليوم الأول:   اجللسة الثانية 

 د. وردة بويران رئيسا/ د. وفاء منارصي مقررا  الورشة الأوىل/             

 عنوان المداخلة  المؤسسة  المتدخل 
 د. العياشي عميار+ فريدة معلم 

13.20-13.40 

 الكتاب املدرسي    اإلشهاري يف النّص األديّب اجلزائريّ اخلطاب   ج. قالمة 
 

أ.د فريدة زرقين +  ط. جمال  
 بسعودي

13:40-14:00 

ج. قالمة+ برج  
 بوعريريج

 بكتاب اللغة العربية للسنة الثانية متوسط  والوطنية القيم األخالقية 

 أ.د. سليمان بوراس

14.00-14.20 

 اجلزائري يف الكتاب املدرسي أسبابه وعالجه غياب النص  ج. المسيلة 

أ.د. ع العزيز بومهرة+ مليكة 
 حيمر

14.20-14.40 

ج. قالمة  
 +قسنطينة

 القصيدة اجلزائرية القدمية من سؤال اهلوية إىل سؤال االختالف 
 
 

 د. أحالم عثامنية

14.40-15.00 

 آليات احلجاج يف املنام الكبري البن حمرز الوهران.  ج. قالمة 

 ط. أمير منصر

15.00-15.20 

 رهان اجلمايل والتعليمي يف النص األديب اجلزائري ج. جيجل

 د. الطاهر عفيف

15.20-15.40 

 قراءة يف كتاب االشتغال العاملي للسعيد بوطاجني ج. قالمة 
 د. سامية بوعالق 

15.40-16.00 

 جلالوجي   "السلسلة الذهبية"عناصر البناء الفين يف اجملموعة القصصية   ج. خنشلة 
 

 17.00إلى  16.00المناقشات: من

 

 

 د. عبد الرحامن جودي مقررا   ا/ رئيس د. عامثين بولرابح  الورشة الثانية/  

 عنوان المداخلة  المؤسسة  المتدخل 
 د. أسماء حمايدية

13.20-13.40 

 اإلعمال واإلمهال املقاربة الّنصية يف تعليمية الّنص األديب اجلزائري بني   ج. قالمة 

 د. ليلى بوعكاز 

13.40-14.00 

أنا وحاييم تكفني السرد واالنزياح عن الواقع.قراءة تفكيكية لرواية أنا وحاييم  ج. جيجل
 حلبيب السائح أمنوذجا

أ.د ع العليم بوفاتح+  
 فتيحة بكاي

14.00-14.20 

 الثانوية "الثالثة آداب أمنوذجا"حضور النص األديب اجلزائري يف املرحلة  ج. األغواط 
 

 أ. حنان بن قيراط

14.20-14.40 

قراءة سيميائية يف رواية اكتشاف    إيديولوجيا اجلسد بني املقّدس واملدّنس: ج. قالمة 
 شهوة لفضيلة الفاروق. 

أ.د وردة معلم+ ط. أحمد  
 صويلح

14.40-15.00 

قالمة+ ج  ج. 
 الجزائر 

 أشجار القيامة لبشير مفتيااليقاع الروائي في رواية 

 د. بسوف جيجقة

15.00-15.20 

 سمية حمينش ذلك الكنز " ل مقاربة  حتليلية أسلوبية لديوان " ج. بجاية

 د. رضا جوامع

15.20-15.40 

ج. سوق 
 أهراس 

 تدريسّية الّنص األدبّي الجزائرّي بالتعليم الثانوّي العاّم، مقاربة أفقّية ورأسّية

 إدريسط. نور الهدى 

15.40-16.00 

 الواقع واملتخيل يف النص الروائي، قراءة يف رواية" يوم رائع للموت "  ج. باتنة

 17.00إلى  16.00المناقشات: من 


