
 
 

." مناهج البحث في المغات و اآلداب والفنون" تقرير حول الممتقى الدولي الرابع
 الدولي الممتقى بالجزائر انستمم بجامعة والمغات اآلداب كمية رحاب في انعقد
 29 و 28 يومي وذلك "والفنون واآلداب المغات في البحث مناىج" حول الرابع

  .2017 نوفمبر
 الدكتور تحدث محمد بورقيعة ثم المقرئ تالىا الحكيم الذكر من بآيات المتمقى بدأ

فتتح وأىدافو،لي انعقاده دواعي عن العربي واألدب المغة قسم رئيس ممياني محمد
األستاذ الدكتور مصطفى جعفور مدير جامعة تممسان أشغال الممتقى ، مؤّكدا 

عمى ضرورة تطوير ميارات الشباب البحثية و إيجاد  سبل  كفيمة بتجنيبيم الوقوع 
. في األخطاء اّلتي باتت تعيق البحث العممي

و كان قبميا قد ألقى عميد كمية اآلداب والمغات السيد بومدين كروم كممة حث فييا 
كيف يبحث؟ وكيف يحّمل؟ وكيف يبني؟ حّتى ":إحكام منيج كيف"الباحث عمى 

. يتمّكن من بناء تصّور ليصنع فكرا خاّصا بو
: المقاربات المصطمحية في تحميل المتون"و حممت المداخمة االفتتاحية الموسومة بـ

لمدكتور خالد اليعبودي من جامعة محمد الخامس بالرباط، ." رؤى وتطمعات
:  المغرب، حممت تساؤالت عّدة منيا

كيف السبيل إلى استثمار مفاىيم المصطمحية في تحميل المتون؟ -
ما مدى عممية المصطمحية في حالة إدراجو ضمن االشتراك االصطالحي؟  -
... المصطمحية عمم يدرس المصطمح من الزاوية النظرية، كما أّنيا منيج-

وكانت فاتحة الجمسة العممية  األولى، مداخمة ألقاىا األستاذ  أحمد فوزي الييب 
المعاصرة وضرورتيا في البحث العممي وتحقيق " ، بعنوان2من جامعة الجزائر



أّكد فييا عمى ضرورة استثمار التكنولوجية الحديثة و اإلفادة منيا ." المخطوطات
وقد طرح سؤاال مفاده إن كانت الكتب الرقمية تغني . لمواكبة مستجّدات العصر

. عن الكتب الورقية، وىل ىي مرجعية موثوق منيا
و أعقبت ىذه المداخمة مداخالت عّدة اختمفت وتنّوعت، لكّنيا أجمعت في مجمميا 
عمى نقطة واحدة غاية في األىمية، أال و ىي ضرورة تأسيس أرضية مبنية عمى 
منيج عممي واضح المعالم لتخّطي تمك العقبات اّلتي تعيق الباحث في بحثو، بدأ 

بضرورة التمييز بين المنيج والمنيجية وعمم المناىج كما أشارت إلى ذلك األستاذة 
مساءلة فيما بين " عايدة الحوشي من جامعة بجاية  في مداخمتيا الموسومة بـ

مرورا بـإشكالية ." من إشكالية المفيوم إلى آليات التطبيق- المنيج والمنيجية
التناقض والقمق النقدي في النص بين النظري و التطبيقي اّلذي أثارتو األستاذة 

منيج التحميل المغوي في القراءة "فاطمة بوغاري من جامعة تيارت في مداخمتيا 
المقاربة البالغية "وصوال إلى ." المعاصرة لمقرآن الكريم عند محمد شحرور

اّلتي أفاض فييا األستاذ جالل مصطفاوي ." قراءة في خصوصية المنيج-لآلداب
. من المركز الجامعي عين تموشنت

جيابذة -  اّلذي تواصل عمى مدار يومين كاممين، حضره ثّمة من األساتذةالممتقى
من أمثال األستاذ الدكتور محمد مرتاض، واألستاذ - االمغة واألدب العربيين

الدكتور عبد الجميل مرتاض، واألستاذ الدكتور محمد عباس، واألستاذ الدكتور عبد 
العالي بشير، واألستاذ الدكتور سيدي محمد غيتري، واألستاذة الدكتورة خناتة بن 

، أساتذة وفدوا من مختمف يكما ساىم في فعاليات ىذا المحفل العمم. ىاشم
الجامعات من داخل الوطن  وخارجو، عمى غرار الدكتور محمد صالح ياسين 

الجبوري من جامعة ديالي بالعراق، و األستاذ الدكتور عمي باقر طاىري نيا من 
جامعة طيران بإيران، و الدكتور أبو بكر الصديق عالمي من المغرب، و الدكتور 

وغيرىم من األساتذة اّلذين أدلوا بدلوىم ...الصحبي ىدوي من جامعة قبس بتونس



و أثروا الممتقى بموضوعات عديدة ومتنّوعة   ليختتم الممتقى بمجموعة توصيات، 
: أىّميا

 . كل سنتينالمواظبة عمى عقد الممتقى
 .طبع المداخالت في عدد خاص من مجمة الكمية
 .فتح المجال لطمبة الدكتوراه لممشاركة في الممتقى

 .توفير تقنيات الترجمة الفورية
 .احترام محاور الممتقى

 
رئيس الجامعة وعميد الكمية يفتتحان الممتقى 



إحدى جمسات الممتقى 

الدكتور محمد صالح الجبوري من العراق 
 والدكتور خالد اليعبودي من المغرب الشقيق  



 جانب من الحضور المتميز


