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 تاحية:تاالفالجلسة 

 10:00-09:00التوقيت: 

 تالوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم. 

  النشيد الوطني. 

 كلمة رئيسة الملتقى: أ.د صباح لخضاري. 

  واللغات: أ.د عبد المجيد رخروخ اآلدابكلمة مدير معهد. 

 الملتقى.يعلن من خاللها افتتاح أشغال ،المركز الجامعي: أ.د صافي حبيب كلمة مدير 

 2والناقد الجزائري أ.د علي مالحي من جامعة الجزائر الشاعر : يقدمها المحاضرة االفتتاحية. 

 ستراحةا 

 
 08/11/2022اليوم األول الثالثاء: 

 ألولى: رئيسة الجلسة : أ.د صباح لخضارياالعلمية الجلسة 

 التوقيت عنوان المداخلة مؤسسة االنتماء المحاضر

 جامعة بلعباس قادة عقاق -أ.د 

الجزائري مقاربة الخطاب الروائي في النقد 

المعاصر من المحايثة إلى التأويل سيميائية الفضاء 

       10:15من   .أنموذجا

   11:15إلى

 

 

 

 

 جامعة بشار إبراهيم عبد النور -أ.د
حركة النقد في الجزائر وتطور مناهجها من 

 .الذاتية إلى الموضوعية

 جامعة سعيدة امحمد زغوان -أ.د
نوية في رواية خطاب إيديولوجيا السرديات األ

   .الشمعة والدهاليز 

المدرسة العليا  زينب لوتد. 

 لألساتذة مستغانم

قراءة  النص الروائي في النقد الجزائري : 

النص والمنهج قراءة في ضوء المطابقة 

   .واالختالف

 مداخالت الجلسةناقشة م
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 عقاق قادةد .أرئيس الجلسة:  :علمية الثانيةالجلسة ال

 د.زينب لوت  :ة: رئيسة الجلسةالجلسة العلمية الثالث

 09/11/2022اليوم الثاني: األربعاء 

 عبد المجيد رخروخ: أ.د  ةرئيس الجلس :ولى األ العلميةالجلسة 

مؤسسة  المحاضر

 االنتماء

 التوقيت عنوان المداخلة 

   .النقد النصوصي بين اإلبداع واإلتباع  رؤية وتصور جامعة تسمسيلت نجاة وسواسد. 

 من

11:15 

 إلى

12 :15 

 سمير زيانيد. 
المركز الجامعي 

 مغنية

تجلّيات تطبيق المقاربة النّفسية الجديدة في النقد 

الُمبدع إلى ال وعي من ال شعور : الجزائري المعاصر

 .النصّ 

 مصطفى بوفادينةد. 

 
 جامعة معسكر

المصطلح النقدي بين إشكالية الترجمة واكراهات المنهج 

 ذجا (.مصطلح المكان نمو)

 جامعة تسمسيلت محمد فايد-أ.د
الممارسة النقدية لدى الحبيب السايح من خالل كتابه 

 ."هذا المجاز"

 مداخالت الجلسة ناقشةم

 التوقيت عنوان المداخلة مؤسسة  المحاضر

 جامعة بجاية وهيبة صوالحد.
الخطاب النقدي في كتاب منطق السرد لعبد الحميد 

 .بورايو

 من

14.00 

 إلى

15:30 

 جامعة معسكر سحنين علي د. 
عبد إشكاالت منهج الالمنهج، والمصطلح في كتابات 

 .الملك مرتاض النقدية

 المركز الجامعي مغنية نجية موسد. 
ظاهرة غموض الشعر الجزائري المعاصر في التجربة 

 .النقدية الشعرية

 جامعة تسمسيلت محمد عطية .أ
آليات مقاربة النص الشعري في النقد الجزائري 

 الشعري، الشعر المختلف عند أحمد يوسف

 بلعباسجامعة  حساين رابح محمد أ.
تجليّات الخطاب النّقدي عند يوسف وغليسي  "بين 

 وعي التّنظير ومشروع التأسيس للنّقد الحداثي"   

 2الجزائر  ياحي زوليخة. د
 تجليات النقد االجتماعي في الممارسة النقدية األدبية،

 .تجربة عبد هللا الركيبي في قراءة النصوص الشعرية

 النعامةالمركز الجامعي  طاهر لرقط. د
تلقي نظرية القراءة والتلقي في النقد الجزائري من 

 .خالل كتابي الناقد حبيب مونسي

 ناقشة مداخالت الجلسةم

 التوقيت عنوان المداخلة مؤسسة االنتماء المحاضر

 جامعة سعيدة لخضر حاكمي -أ.د
 بوحوش بينتمثاّلت النّقد األسلوبي عند الدّكتور رابح 

 .أحاديّة المنهج والمقاربة المرّكبة

 من 

9 :00 

 إلى

10 :30 

 د. محمد مرين
المركز الجامعي 

 النعامة

ة قراء)العامل الثقافي واإليديولوجي في العملية النقدية 

 .(منهجية

 2الجزائر  سوسن ابرادشةد. 
بين الخطاب : النقد الثقافي بعيون النقاد الجزائريين

 .النظري والممارسة التطبيقية

 د. لبية زياني
المركز الجامعي 

 النعامة

الشعر العربي -المعايير النقدية في كتاب خطاب األنساق

 .آلمنةبلعلى -في مطلع األلفية الثالثة

 هشام توتايأ.

 

والية   درية التربيةم

 النعامة

تطّور الخطاب النَّقدي الجزائري من مرحلة االنفعال 

 .التَّأثري إلى الممارسة النََّصانية
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 11:00إلى  10:30:   استراحة 

 

 

 

 

 

 **12:00-11:00 **الجزائري:الوطني الثاني في النقد  الملتقىفعاليات اختتام 

 الملتقى: أ.د علي مالحي قراءة توصيات. 

 كلمة ختامية لرئيسة الملتقى. 
 مدير المركز كلمة ختامية للسيد. 

 .توزيع شهادات المشاركة 

  آيات بيّنات من القرآن الكريمتالوة.  

 

 رضوان عمارةأ.
المركز الجامعي 

 النعامة

 .المناهج النقدية الغربية وأثرها في النقد الجزائري

 مداخالت الجلسة ناقشةم
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