
 المحور التطبيقي: 
منجزات النقاد )تقدم فيو قراءات في مشاريع نقدية عربية  -

وتُْبَرُز من خالليا إشكاليات المنيج السالفة الذكر  (العرب
 .في المحور النظري

 د عبد الواحد شالة .أ: الرئيس الشرفي لمممتقى
(. خنشمة-مدير جامعة عباس لغرور )

بدر الدين . د: عميد كمية اآلداب والمغات: اإلشراف العام لمممتقى
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 ىشام تومي .د: الممتقىرئيس 
مصاص جمعة . د: رئيس المجنة العممية

: أعضاء المجنة العممية

 خنشمةجامعة أستاذ التعميم العالي   يوسف لطرشد.أ

 خنشمةجامعة  أستاذ التعميم العالي عمر عيالند .أ

 خنشمةجامعة  أستاذ التعميم العالي مجيد قريد  .أ

 خنشمةجامعة  أستاذ التعميم العالي رشيد بمعيفةد .أ

جامعة خنشمة أستاذ التعميم العالي  حورية رواقد .أ

جامعة خنشمة أستاذ التعميم العالي  سمية فالقد .أ

 جامعة خنشمة أستاذ التعميم العالي صورية جغبوبد .أ

المدرسة العميا لألساتذة أستاذ التعميم العالي  رابح طبجوند .أ
 قسنطينة

 المديةجامعة أستاذ التعميم العالي  النذير بولمعاليد .أ

 المديةجامعة  محاضر أأستاذ  فيروز بن رمضان. د

 
 
 

 .أنقاضه منهج آخر إما باإلضافة والتفاعل أو الردة والتجاوز
هذا الحراك النقدي بقدر ما أغنى ساحة الدراسات األدبية بقر ما أولجها 

وهي )مضمارا يعج بالمعضالت، فطفحت إشكاليات منهجية 
في الساحتين الغربية المنتجة والساحة  (إشكاليات هذا الممتقى

إشكالية مركزية العممية النقدية آ النص أم : العربية المتمقية من قبيل
المؤلف أم المتمقي؟، إشكالية النسق والسياق، إشكالية التركيب 

المنهجي واألحادية المنهجية، إشكالية الممارسة التطبيقية والوفاء 
... لمقوالت المنهج في أصوله، إشكالية المصطمح النقدي

أىداف الممتقى 
 :يطمح الممتقى إلى تحقيق األىداف التالية -
مناقشة إشكاليات المنيج المتعددة في الساحة النقدية  - -

 .العربية
 .إلمام الوعي بأزمة الخطاب النقدي العربي - -
إبراز إشكالية المنيج عمى مستوى الخطاب النظري  - -

 .والتطبيقي
تمكين الطالب من معرفة طرائق التحميل المنيجي -  -

لمنصوص وأىم اإلشكاليات المتعمقة بالممارسة التطبيقية 
 .فضال عن إشكالية اجتراح المصطمح

 محاور الممتقى
 المحور النظري: 
إشكالية مركزية العممية النقدية بين النص والمؤلف  -1

 .والمتمقي
 .طبيعة الممارسة النقدية في سياق التمقي العربي -2
 .(التركيب المنيجي، وحصرية المنيج)إشكالية التناىج  -3
 .جدل السياق والنسق -4
 .المصطمح النقدي -5
. النقد الثقافي بما ىو بديل لمتحميل -6

7-  
 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الجزائر/ خنشمة – جامعة عباس لغرور   
  المغة واألدب العربيقسم-والمغاتكمية اآلداب 

 

 
  األولالوطني الممتقى

: بعنوان
 إشكالية المناىج النقدية في سياق التمقي العربي

عن بعد /حضوري
إشكالية المنيج في  PRFUبالتنسيق مع مشروع بحث 

النقد الجزائري المعاصر بين الخطاب النظري والممارسة 
- 2 جامعة سطيف–التطبيقية 

L00L03UN190220220002 
 2022  ماي11-10 يومي

الديباجة 
لم يعد النقد األدبي تمييزا لجيد األدب من رديئه وال حسنه من قبيحه، ولم 

يعد مجرد انطباعات تنقدح في النفس فيعبر عنها الناقد وفي أحسن 
األحوال يبررها، بل اغتدى حوارا منهجيا مع النصوص يستند إلى قاعدة 
نظرية وخطوات إجرائية وجهاز مصطمحي قصد استنطاق النص وتجمية 
ظهار مضمراته الداللية، بحسب المرجعية النظرية . كوامنه وكشف بنياته وا 
ولذا صارت المقاربة النقدية نشاطا فكريا معضدا بإطار معقمن يتمثل في 

  .المنهج
 ومعموم أن المناهج النقدية ظهرت في القرن التاسع عشر، 

واتسمت بمعالجة النص من الوجهة السياقية إلى غاية القرن العشرين الذي 
 ىـــــــــــــــشهد انفجارا منهجيا، حيث ما إن يتأسس منهج نقدي حتى ينهض عل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ىاشمي قشيش.  د: رئيس المجنة التنظيمية
أعضاء المجنة التنظيمية 

جامعة خنشمة  وليد جدي. أ

جامعة خنشمة  حسان بوجالل. أ

جامعة خنشمة حسينة ولد عمار .أ

خنشمة  جامعةدليمة بمحفصي . أ

جامعة خنشمة  راضية سكاوي. أ

جامعة خنشمة  رشيد خاليفي . أ

 :شروط المشاركة

أن ال يكون البحث منشورا في مجمة أو كتاب وال  -
 .مشاركا بو في أي تظاىرة عممية

 .أن يكون البحث مندرجا ضمن أحد محاور الممتقى -
 .أن يراعي تقاليد البحث العممي -
 عمى ورقة simplified Arabic 16أن يكتب بخط  -

A4 سم من جميع الجوانب وتكون اليوامش 2 بمقاس 
 .في نياية المقال

 15 صفحات وال يتجاوز 10أن ال يقل البحث عن  -
 .صفحة

 ال تقبل البحوث المشتركة إال في حالة طالب دكتوراه مع مشرفو
 

    
 أم البواقي جامعة  أستاذ التعميم العالي  د بمقاسم دكدوك.أ

 سطيفجامعة   محاضر أأستاذ حمزة بسو                     . د

 خنشمةجامعة  أستاذ محاضر أ نعيمة شمغوم. د

 جامعة خنشمة أستاذ محاضر أ ميمود رقيق. د

 خنشمةجامعة - أ-أستاذ محاضر نسيبة مساعدية . د

جامعة خنشمة - ب-أستاذ محاضر كريمة حجازي.  د

جامعة خنشمة - أ-أستاذ محاضرعبد الحميد ختالة .  د

 خنشمةجامعة - أ-أستاذ محاضر رابح بوشعشوعة. د

جامعة خنشمة - أ-أستاذ محاضر  عبد القادر نويوة. د

جامعة خنشمة - ب-أستاذ محاضر مونية مكرسي. د

 خنشمةجامعة - ب-أستاذ محاضر  خميسة مزيتي.د

 خنشمةجامعة - أ-أستاذ محاضر سهيمة لعور. د

جامعة خنشمة - ب-أستاذ محاضر أدامي خميسي.د

جامعة خنشمة - أ-أستاذ محاضر إيمان مالل. د

 خنشمةجامعة - أ-أستاذ محاضر الوردي غنيمي. د

   
 

 :مواعيد الممتقى

 30/01/2022: آخر أجل الستالم الممخصات -
 15/02/2022: يتم الرد عمى الممخصات -
 01/04/2022: آخر أجل الستالم المداخالت كاممة -
 20/04/2022: يتم الرد عمى المداخالت المقبولة -
 .10/05/2022: انعقاد الممتقى -

 :روابط التواصل

 :ترسل الممخصات والمداخالت عمى البريد اإللكتروني اآلتي

: يالبريد اإللكترون

moltagaadabkhenchela40@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


