اذليئة ادلشرفة على ادللتقى:
رئيس جامعة مصطفى اسطنبويل.األستاذ الدكتور :بن طاطة مسري.
مدير خمرب اللسانيات العربية وحتليل النصوص.األستاذ الدكتور :بوزوادة حبيب

رئيس ادللتقى:د .زحاف حبيب
أعضاء اللجنة العلمية:
-1أ.دً .وسف ولذ النبية.
-2د .بوسكين مجاهذ.
-3د.بوسحابة رحمة.
-3د.سحنين علي.
-4د.مغذًزعبذ اللادر.
-5د .مصابيح العزبي.
أعضاء اللجنة الحنظيمية:
-1د .بهلول سيذ أحمذ.
-2د .بن بزيك حزاق.
 -3أ .حبارحسان .
 -4د .بلذارالطاهز.
-5ط.د.بومعشة غشام.
-6ط .د.بومذًن فححي
-7ط.د .حلفاوي عبذ اللادر

شزوط املشاركة:
 امللحلى خاص بالطلبة الذكحوراليين.ًنبغي ان ثحترم املذاخلة الشزوطألاكادًمية املحفم عليها.
 ًنبغي ان ثكون املذاخلة أصيلة وثنذرجضمن أحذ املحاور املشار.
 ان ًكون البحث بحجم من  10الى  15وركةثواريخ هامة:
آخزأحل إلرسال امللخصات:
 10ماي .2022
الزد على امللخصات:
 12ماي 2022
آخزاحل إلرسال املذاخالت كاملة:
25ماي .2022
ثزسل املذاخالت مزفلة بالسيرة الذاثية الى
العنوان آلاجي:
manahidjnasacia@gmail.com
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أىداف ادللتقى:

-1مالمسة البداية األوىل اليت يتخذىا الطالب
الباحث.
-2حتفيز الطلبة على خوض غمار كتابة ادلداخالت

بلو ادلقاالت.

-3التعرف على مواصفات واشكال وأمناط النصوص

األدبية.

-4التعرف على بعض اإلجراءات بتطبيق مناىج
النقد على النصوص.

-5بعث احلركة العلمية بني أوساط الطلبة
الدكتوراليني.
حماور ادللتقى:
-1ادلناىج النسقية :ادلصطلحات وادلفاىيم
-2حتليل اخلطاب االديب يف ضوء ادلنهج البِنَوي

-3حتليل اخلطاب االديب يف ضوء ادلنهج األسلويب
-4حتليل اخلطاب االديب يف ضوء ادلنهج السيميائي
-5حتليل اخلطاب االديب يف ضوء ادلنهج التداويل.
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إشكالية ادللتقى:

ليس من انفلة القول ان نعتقد ان

النصوص ادلكتوبة ابللغة السليمة نقداي

السوية ادبيا وادلستقيمة تعليميا تتحمل
كلها اإلجراءات اليت توصلت اليها
ادلناىج النقدية احلديثة على تنوع تطبيقاهتا

وتباين نتائجها وعليو يظل ادلنبع الوحيد

لإلفادة من ىذا ادلنحى ىو االطالع
التفقدي على مجلة تطبيقات ،اليت

أسقطها الدارسون على ىذه النصوص

ادلختلفة ،وخباصة اليت استقدمها خنبة

النقاد العرب بواسطة الرتمجة والقراءة من
الغرب ادلتحضر دمتحني من ادلناىج

أبمناطها ادلعروفة سواء السياقية وأشهرىا

ادلنهج التارخيي والنفسي واالجتماعي منها

أو النسقية كالسيمائية مثال ،وابلتايل
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حيمل كل من النص االديب و النص النقدي
خصوصية معينة و منطية دميزة  ،و بناء

على ىذين الصفتني األخريتني يتم للباحث

انتقاء ادلنهج النقدي ادلناسب لتحليل
النص ادلراد دراستو ،ولقد قدم نقاد كبار

الجمهورية الجشائزية الذًملزاطية الشعبية
وسارة الحعليم العالي والبحث العلمي
حامعة مصطفى اسطمبولي معسكز
ّ
كلية آلاداب واللغات
ّ
كسم اللغة وألادب العزبي

ّ
ًنظم ملحلى وطنيا موسوما:

أمثال عبد ادلالك مراتض وصالح فضل

كتاابت ذات أمهية يف ىذا اجملال تتيح

للقارئ ادلقبل على البحث تسليط الضوء
على مدى مناسبة منهج نقدي ما لنص

ما ،و ال خيفى على ادلطلع ان العملية اليت

تتم يف ىذا اجملال نستطيع تشبيهها

ابدلخاض الصعب  ،ألن البؤرة البحثية
تكمن يف ادلنهج ادلتبع لدراسة النص
االديب و النقدي اكثر من كموهنا يف النص

ادلراد تناولو كمدونة للبحث ،حتت ضوء

ىذه اإلشكالية ينبين ادللتقى .
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ّ
خاص بطلبة الذكحوراه
امللحلى
ًوم  06حوان 2022
ّ
بلاعة املحاضزات – كلية ألاداب واللغات

