
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

كلية اآلداب واللغات 
  قسم اللغة و األدب العربي 
 ينظم قسم اللغة و األدب العربي 

الملتقى الوطني الثاني حول 

تعليمية البالغة العربية في الجامعة الجزائرية 

 "المضامين والوسائل واألساليب"
م 2020 أفريل 08األربعاء يوم 

04و قاعة الدكتوراه رقم بقاعة المناقشات ـ قسم اللغة واألدب العربي   
:ديباجة الملتقى  

: 
   إّن احلديث عن البالغة العربية ىو حديث عن األدب واجلمال 

والذوق واحلس املرىف، وبراعة األسلوب، والرىان الذي جيب رحبو يف 
تدريسها يف جامعاتنا ومدارسنا ىو إجياد الطرق والوسائل اليت تسمح 

ّفز املتمدرس على تعزيز مهارات النقد واإلبداع والتواصل واألداء . وُتح  
واملؤسسات التعليمية يف اجلزائر مبختلف أطوارىا تسعى إىل تطوير 

املمارسة التعليمية من خالل ُتديث طرق التدريس والوسائل 
يف جامعاهتا،  ( L.M.D/ د.م.ل )واملضامني خاصة بتطبيق نظام 

والذي يهدف إىل التماشي مع احلاجات العلمية والعملية للطالب، 
 .وتكوينو تكوينا حيقق الكفاءة واإلبداع والتواصل

وتأسيسا على ما سبق يهدف ىذا امللتقى إىل التحقق من مدى 
محسامهة اجلامعة اجلزائرية يف تعليمية البالغة العربية وىذا من خالل 

املضامني والوسائل واألساليب، وبتتبع احملتويات التعليمية والتحقق من 

مدى إسهامها يف تعليمية البالغة العربية من خالل تطبيق األساتذة 
للمضامني واألساليب باعتبارىم الطرف الفاعل يف املسامهة يف تعليمية 

 .البالغة العربية
 :إشكالية الملتقى

   ومن ىذا املنطلق وباعتبار اجلامعة القلب النابض للعملية  
التعليمية التعلمية ال بّد من رسم سياسة لغوية هتدف إىل اإلجابة عن 

الطرق  )ـ كيف نعلم؟  / (احملتويات  )ـ ماذا نعلم؟: بعض األسئلة منها
 (األىداف ) ـ ملاذا نعلم؟  / (والوسائل

 واالىتمام بتعليمية البالغة العربية اىتماما بالغا من مجيع 
 ولذلك فقد ؛الوجوه مبا أّن واقع تعليمها واقٌع يسوده الغموض نوعا ما

خّصَص ىذا امللتقى ملوضوع تعليمية البالغة العربية يف اجلامعة اجلزائرية 
من أجل تتبع املضامني املسامهة  (املضامني، والوسائل، واألساليب )

 لذلك ؛يف تعليمية البالغة العربية، والتحقق من مدى ىذا اإلسهام
ما : حناول من خالل ىذا امللتقى اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسة التالية

مدى مسامهة اجلامعة اجلزائرية يف تعليمية البالغة العربية من خالل 
 املضامني والوسائل واألساليب؟

 :أهداف الملتقى
 ـ التعرف على مدى مسامهة اجلامعة اجلزائرية يف تعليمية البالغة 1

 .العربية من خالل املضامني والوسائل واألساليب
 ـ التعرف على أساليب األساتذة يف تعليمية البالغة العربية يف 2

 .اجلامعة اجلزائرية، والتحقق من مدى التنويع فيها
 : محاور الملتقى 

 (التاريخ، احلاضر ) ـ تدريس البالغة العربية 1
 . ـ منهجية تدريس املفاىيم البالغية من االكتساب إىل االستثمار2
 . ـ عوائق الدرس البالغي يف التعليم اجلامعي3
 . ـ تطوير أساليب تدريس البالغة العربية4

قراءة يف املنجز التحريري للطلبة  ) ـ البالغة وُتليل النصوص األدبية 5
) 

 :شروط المشاركة
 .ـ أصالة البحث وارتباطو املباشر مبحاور امللتقى

ـ أالّ يكون البحث قد سبق عرضو أو نشره يف ندوات أو ملتقيات 
 .سابقة

 . كلمة250ـ أن يكون ملخص البحث يف حدود 
 . صفحة20 و15ـ ترتاوح صفحات املداخلة بني 

 .ـ ال تتحمل اجلهة املنظمة مصاريف اإليواء أو النقل
ـ ترسل امللخصات واملداخالت إىل الربيد اإللكرتوين 

 moltakabalagha2020@gmail.com:التايل
 :تواريخ مهمة

ـ / 2020 / 03 / 15: ـ آخر أجل الستقبال امللخصات
 2020 /.03 / 20: الرد على امللخصات املقبولة

/ 2020 / 03 / 25:ـ آخر أجل إلرسال املداخالت كاملة
 2020 /03 /29: ـ الرد على املداخالت املقبولة

 2020 /08/04: ـ تاريخ انعقاد امللتقى
 :الرئيس الشرفي للملتقى

 (رئيس الجامعة  )كبير بوشريط . د.ـ أ
 (عميد كلية اآلداب واللغات  )محمد ملياني . ـ د

 نصيرة شيادي/ قدوسي نور الدين و د/د: ـ رئيس الملتقى
 
 
 



 عبد الكريم لطفي . د: ـ رئيس اللجنة العلمية
 :أعضاء اللجنة العلمية

 جامعة الاهتساب اسم ولقب األستاذ الرقم

جامعة تلمسان  ملياني محمد . د 01

جامعة تلمسان  عبد الجليل مرتاض . د.أ 02

جامعة تلمسان  سيدي محمد غيثري. د.أ 03

جامعة تلمسان  د العرابي لخضر /أ 04

 جامعة تلمسان  بوعلي عبد الناصر  05

 جامعة تلمسان  د محمد عباس /أ 06

جامعة تلمسان  لطيفة عبو . د.أ 07

عبد الجليل . د.أ 08
 مصطفاوي 

جامعة تلمسان 

جامعة تلمسان  شميسة بن مداح . د 09

سيدي محمد بن . د.أ 10
 مالك 

 املركز الجامعي مغنية 

تموشنت جامعة  أمينة بن منصور . د.أ 11

جامعة مستغاهم  د محمد سعيدي /أ 12

 تلمسانجامعة  (عبد القادر سالمي. د.أ 13

جامعة تلمسان  حوماني ليلى  / د 14

جامعة تلمسان  سيدي محمد طرشي . د.أ 14

جامعة بسكرة  نعيمة سعدية . د.أ 15

جامعة تلمسان  نصيرة شافع بلعيد . د.أ 16

جامعة تلمسان  عمر ديدوح . د.أ 17

جامعة تلمسان  سليمة دالي . د 18

جامعة تلمسان   بدرية سفير . د 19

جامعة تلمسان   عبد الحكيم والي دادة . د.أ 20

 (المركز الجامعي مغنية   )وهيبة وهيب . د 21
 (جامعة سيدي بلعباس  ) د مالح بناجي /أ 22

 

 

 

رحماني /  د:رئيس اللجنة التنظيمية : اللجنة التنظيمية
 ليلى 

جامعة  )طيبي حرة / د 01
 (تلمسان 

 باللي أمين  طالب دكتوراه  13

جامعة  )فاطمة بور . د 02
 (تلمسان 

طالب دكتوراه /زعفان يةسف  14
 فنون 

0
3 

بلحاجي حامدة 
جامعة  )

 تلمسان 

طالب دكتوراه / تامر نريمان  15
 فنون 

 )عباسية بن سعيد  / د 04
 (جامعة تلمسان 

 دوالت نجاة طالب دكتوراه  16

جامعة  )حمدية زدام . د 05
 (تلمسان 

 دوالت أسماء طالب دكتوراه  17

 )هشلم بن سنوسي / د 06
 (جامعة تلمسان 

 بلبشير رجاء طالب دكتوراه  18

جامعة  )بشيري أحمد   / د 07
 (تلمسان 

بوعزيز عبد السالم طالب  19
 دكتوراه

 )فتيحة بن يحيى  / د 08
 (جامعة تلمسان 

 سناينة آسية طالب دكتوراه 20

 راسين يحيى طالب دكتوراه 21 رزاق لبزة فاطمة الزهراء  09
عبد الباسط ماحي طالب  22 شارف نادية طالب دكتوراه 10

 دكتوراه
بن مريسي قدور  طالب  23 بوبلنزة منير طالب دكتوراه 11

 دكتوراه
سميرة عبد المالك طالب  24 كافي يحيى طالب دكتوراه 12

 دكتوراه
 

 

 

 ستمارة المشاركة
 :....................................................االسم
 :....................................................اللقب

 :..................................................الوظيفة
 :..............................................لمكان العم

 :...................................................العنوان
.......................................................... 

 :......................الفاكس:.....................اهلاتف
  :........................................الربيد اإللكرتوين
 :...........................................عنوان املداخلة

......................................................... 
 ................................................:احملـور

  :.........................................ملخص املداخلة
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 

 
.............................................................................. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 


