
 
  الشعريةـــربخـم

 

 عبيةــة الشــقراطيــة ادلميــزائريــة اجلــهموريـجلا

     وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
  احلاج خلرض1       جامعة ابتنة

 

 

 

 

  لكية اللغة والأدب العريب والفنون 

 

  ٌىم  دزاسً: طبٍعت التظاهسة العلوٍت -1

 :عٌىاى التظاهسة  - 2

 .                          في إشكاليات القراءة؛ المرجعية، اإلجراء، القصدية

 :اإلشكالية-  3

 

    تذور إشكبنيت انيىو انذراسي حىل طبيعت انقزاءة انًعزفيت وانًُهجيت نهُصىص وانخطبببث األدبيت 

وغيز األدبيت ، ويب تثيزِ يٍ يشكالث تتعهق ببنًزجعيبث واألسس انفكزيت وانفهسفيت انتي يُطهق يُهب 

انقبرئ، وبُىعيت انًُبهج وانًقبرببث وانًُبويم انتي  يستعًههب في انتحهيم وانتفسيز وانتأويم، كًب تزتبظ 

وببنتبني ، فبنسؤال انكبيز انذي يؤطز انيىو انذراسي . أيضب ببنًقبصذ انكبزي انًىّجهت نعًهيت انقزاءة ككم

كيف يًكٍ بُبء وعي قزائي يُهجي يزكب يتجبوس انقزاءاث انُقذيت انتجشيئيت انتي أهذرث انقيى : هى

 انًعزفيت وانحضبريت نهُصىص وانخطبببث ؟

 :أهمية الموضوع - 4

تتحدد األهمية الكبرى لليوم الدراسي في إعادة توجيه الوعي القرائي النقدي ومراجعة مساراته السابقة    

 .في ضوء المستجدات العلمية والمنهجية الجديدة

 :الفئات المعنية بالتظاهرة - 5

                            أسبتذة،  ببحثىٌ،  طهبت
 

 :المحاور األساسية للتظاهرة العلمية - 6

 إشكالية المرجع: المحور األول. 

 إشكالية اإلجراء: المحور الثاني. 

 إشكالية المقصدية: المحور الثالث. 

 
 



 :أهداف التظاهرة العلمية - 7

 .ها منهجياالمكتسبات القبلية للقراءة وتأطيرإعادة تنظيم : هدف علمي  -1

التحسيس بضرورة بناء الوعي القرائي، وربط النصوص األدبية بالمجتمع، : هدف ثقافي -2

 .والمجتمع بالنصوص

 :معلومات خاصة بالتظاهرة -  8

 : رئيس انتظبهزة - 

 1جامعة باتنة/ أستاذ / شراف شناف 

  2022  نوفمبر 16: تاريخ تنظيم التظاهرة  -

  10/2022 /27إرسال الملخصات قبل تاريخ  -
 07/11/2022: إرسال المداخلة  قبل تاريخ -

 .قاعة المناقشات لكية اللغة واألدب العربي والفنون/ يوم واحد  :مدة و مكان انعقادها  -
 :االتصال -

  انبزيذ االنكتزوَي: chiaaria.univbatna@gmail.com 

 

 : لجان التظاهرة- 9

 :انهجُت انعهًيت- 

 الصفت االسن واللقب السقن

 زئٍسا شساف شٌاف 01

 عضىا الٌىزي خرزي 02

 عضوا ًجٍت طهازي 03

 عضوا لبٌى دلٌدة 04

 عضوا صالح الدٌي بىدٌلوً 05.

 

 :انهجُت انتُظيًيت- 

 الصفت االسن واللقب السقن

 زئٍسا الٌىزي خرزي 01

 عضىا عبد السحٍن هسغوً 02

 عضوا ٌوٌٍت شكسي 03

 عضوا هحود اهٍي غىغت 04

 عضوا حبٍبت بىذزاع 05 

 عضىا ًسٍوت صىادقٍت 06



 

 

 



 
  الشعريةـــربخـم

 

 عبيةــة الشــقراطيــة ادلميــزائريــة اجلــهموريـجلا

     وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
  احلاج خلرض1       جامعة ابتنة

 

 

 

 

  لكية اللغة والأدب العريب والفنون 

 

 : ينظم يوما دراسيا بعنوانر الشعريةـــبخـم

  في مناهج القراءة، األصول المعرفية، مآزق المثاقفة، مخرجات اإلنجاز                          

 

 :اإلشكالية-  3

 

    حذور إشكبنيت انيىو انذراسي حىل طبيعت انمىبهج انحذيثت و انمعبصزة انخي اسخعمهج و 

اسخثمزث في لزاءة انىصىص و انخطبببث، وطبيعت انخزاكميت انمعزفيت نهذي انمىبهج، بذايت 

مه اسخمذادهب مه بيئبحىب انغزبيت، واسخزاحيجيبث انمثبلفت، و انمآسق انخي رافمخهب، ومذي ححميك 

وخبئج إيجببيت مه خالل محبورحهب  نهىصىص انكبزي، وحفبعم األبعبد انمعزفيت مع األوسبق 

 .انهغىيت في انسيبق انثمبفي انعزبي انمعبصز

 :أهمية الموضوع - 4

تتحدد األهمية الكبرى لليوم الدراسي في إعادة توجيه الوعي المنهجي األدبي و إعادة النظر في    

 .مساراته السابقة في ضوء المستجدات العلمية والمنهجية الجديدة

 :الفئات المعنية بالتظاهرة - 5

 .                  الدكتوزاه         أسبحذة،  ببحثىن،  طهبت
 

 :المحاور األساسية للتظاهرة العلمية - 6

 األصول المعرفية : المحور األول. 

 مآزق المثاقفة : المحور الثاني. 

 مخرجات اإلنجاز: المحور الثالث    . 

 

 



 

 :أهداف التظاهرة العلمية - 7

 .إعادة تنظيم المكتسبات القبلية للمناهج األدبية و تأطيرها علميا و إجرائيا: هدف علمي - 

 . التحسيس بضرورة بناء الوعي المنهجي، وتحويله إلى سلوك ثقافي: هدف ثقافي   - 

 :معلومات خاصة بالتظاهرة -  

 : رئيس انخظبهزة - 

 1جامعة باتنة/ محاضرأ (ة)أستاذ/ زبيدة بن اسباع 

  2022 نوفمبر 30: تاريخ تنظيم التظاهرة  -
  10/2022 /29إرسال الملخصات قبل تاريخ  -
 20/11/2022: إرسال المداخلة  قبل تاريخ -

 .قاعة المناقشات لكية اللغة واألدب العربي والفنون/ يوم واحد  :مدة و مكان انعقادها  -
 :االتصال -

  انبزيذ االنكخزووي: chiaaria.univbatna@gmail.com 

 

 : لجان التظاهرة- 8

 :انهجىت انعهميت- 

 الصفت االسم واللقب السقم

 زئيسا شبيدة بن اسباع 01

 عضوا شساف شناف 02

 عضوا عالمت خرزي 03

 عضوا توفيق بن خميس 04

 عضوا فواش معمسي 05

 

 :انهجىت انخىظيميت- 

 الصفت االسم واللقب السقم

 زئيسا النوزي خرزي 01

 عضوا فسيدة ساعي 02

 عضوا يمينت شكسي 03

 عضوا محمد امين غوغت 04

 عضوا حبيبت بوذزاع 05 

 عضوا عبيس مودع 06



 



 
  الشعريةـــربخـم

 

 عبيةــة الشــقراطيــة ادلميــزائريــة اجلــهموريـجلا

     وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
  احلاج خلرض1       جامعة ابتنة

 

 

 

 

  لكية اللغة والأدب العريب والفنون 
 

  ينظم يوما دراسيا حولر الشعريةـــبخـم

                           األجناس األدبية، الثوابت والمتغيرات

 :اإلشكالية-  3

 

    تدور إشكانيت انيىو اندراسي حىل طبيعت األجىاس األدبيت وأصىنها انمعزفيت األونً، 

وكيفيت تطىر انىعي اإلبداعي بها، ومدي خضىع انكتابت اإلبداعيت نسهطت مقىالتها، وهم تحد 

 مه حزيت اإلبداع أو ال؟

 :أهمية الموضوع - 4

تتحدد األهمٌة الكبرى للٌوم الدراسً فً إعادة توجٌه الوعً النظري بالظاهرة األدبٌة       

 .وتنظٌم المعرفة األدبٌة بما ٌخدم خصوصٌات المجال الثقافً

 :الفئات المعنية بالتظاهرة - 5

 .                  الدكتىراه         أساتذة،  باحثىن،  طهبت
 

 :المحاور األساسية للتظاهرة العلمية - 6

 المفاهٌم والمقوالت : المحور األول. 

 الثوابت األجناسٌة: المحور الثانً   . 

 المتغٌرات األجناسٌة : المحور الثالث. 
 

 :أهداف التظاهرة العلمية - 7

 .إعادة تنظٌم المكتسبات القبلٌة للمناهج األدبٌة و تأطٌرها علمٌا وإجرائٌا: هدف علمً - 

 . التحسٌس بضرورة بناء الوعً المنهجً، وتحوٌله إلى سلوك ثقافً: هدف ثقافً   - 

 

 



 :معلومات خاصة بالتظاهرة -  8

 : رئيس انتظاهزة - 

1جامعة باتنة/ أستاذ / وداد بن عافية      

  2022 دٌسمبر 14: تارٌخ تنظٌم التظاهرة  -
  11/2022 /05إرسال الملخصات قبل تارٌخ  -
 20/11/2022: إرسال المداخلة  قبل تارٌخ -
-  

 .قاعة المناقشات لكٌة اللغة واألدب العربً والفنون/ ٌوم واحد  :مدة و مكان انعقادها  -

 :للتواصل -

  انبزيد االنكتزووي: chiaaria.univbatna@gmail.com 

 

 : لجان التظاهرة- 9

 :انهجىت انعهميت- 

 الصفة االسم واللقب الزقم

 رئيسا وداد بن عافية 01

 عضىا الشزيف بىروبة  02

 عضوا بشيز عبيد 03

 عضوا العلجة حزايش  04

 عضوا أحمد رية 05

 

 :انهجىت انتىظيميت- 

 الصفة االسم واللقب الزقم

 رئيسا النىري خذري 01

 عضىا صالح سعىدي 02

 عضوا يمينة سكزي 03

 عضوا محمد امين غىغة 04

 عضوا كهينة آيت ساحل 05 

 عضىا أسماء درنىني 06

 

 


