ًّٚمشاطٙـخ انـشّؼجٛــخ
ـ
انزًٕٓس٘ـــح انزضائش٘ـــح انـذ

ٔصاسح انتّؼهٛــى انؼبنــٔ ٙانجحــج انؼهًــٙ
انُّذٔح انزٕٓٚخ نزبيؼبد انشّشق
CRUE

ػشع تكٕ ٍٚف ٙانطّٕس انخّبنج نُٛم شٓبدح ان ّذكتٕساِ
غُخ انزبيؼٛخ
ثؼُٕاٌ ان ّ
2016/2015
(ٔفمب نهمؽاؼ ؼلى  191انًؤؼش ف 16 ٙخٕٚهٛخ ٔ 2012انّػ٘ ٚسعظ رُظٛى انزكٕ ٍٚف ٙانطٕؼ انثبنث يٍ أخم انسصٕل ػهٗ شٓبظح انعكزٕؼاِ،
انًؼ ّعل ٔانًز ًّى).

عغخ
انًؤ ّ
جامعة الشاذلً بن جدٌد  -الطارف

ػُٕاٌ انتّكٍٕٚ
األدب الشعبً والدراسات اللسانٌة

يغؤٔل انتّكٍٕٚ
الدكتور عبد اللّطٌف ح ّنً

انفٓـشط
1
2

يمؽّ انزّكٍٕٚ
يكؤٔل انزّكٍٕٚ
1

3

ػعظ انًُبصت انًفزٕزخ
ندُخ انزّكٕ ٍٚف ٙان ّعكزٕؼاِ

5

رطصّ صبد انًبقزؽ انًجؽّؼح طهت فزر انزّكٍٕٚ

6

انًطٕنخ ز ّ
ك انًشبؼكخ ف ٙانًكبثمخ
رطصّ صبد انًبقزؽ يٍ ضبؼج انًؤقّكخ
ّ

7

االضزجبؼاد انكزبثٛخ نهًكبثمخ
ٔصف انزّكٍٕٚ

4

8

 9خعٖٔ انزّكٕٔ ٍٚرأثٛؽارّ
 10ثؽَبيح انزّكٍٕٚ
ّ
انًزعضهٌٕ ف ٙانزكٍٕٚ
 11األشطبص
 12ان ّشؽكبء :االرّفبلٛبد انٕطُٛخ ٔان ّعٔنٛخ
 13فؽٚك انزّأطٛؽ انؼهًٙ
 14يهسك
 15ؼأ٘ ٔرأشٛؽح انٓٛئبد اإلظاؼٚخ ٔانؼهًٛخ
 16رأشٛؽح انُّعٔح اندٕٓٚخ ندبيؼبد ان ّشؽق
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 - 1و ل ّشانتّكٍٕٚ
 1- 1طجٛؼخ انتّكٍٕٚ
 رأْٛم
 إػبظح رأْٛم
 ردًٛع

×
انكُّخ األٔنٗ نهزّأْٛم............................... ........ :
انكُّخ األٔنٗ نهزّأْٛم............................ .......... :

 2- 1ػُٕاٌ انتّكٍٕٚ
األدب الشعبً والدراسات اللسانٌة
*

انفشع1
انفشع2
*
انفشع3
*

*رًأل ْػِ انطبَبد ف ٙزبنخ رض ًٍّ انزّكٕ ٍٚنؼ ّعح فؽٔع.

عغخ يح ّم انتّأْٛم
 3- 1انًؤ ّ
عغخ
انًؤ ّ

انكهّٛخ /انًؼٓذ

انمغى

جامعة الشاذلً بن جدٌد
الطارف

كلٌة اآلداب واللغات

قسم اللغة العربٌة وآدابها

 1- 1يٛذاٌ ٔشؼجخ انتّكٍٕٚ
1

انًٛذاٌ

نغخ ٔأدة ػشثٙ

2

انشّؼجخ

دساعبد أدثٛخ

انتخظض
األدب الشعبً والدراسات اللسانٌة

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT

راجع مقررات  15جوٌلٌة  2014المتعلقة بمدذونة الشعب

2

3

 - 2يغؤٔل انتّكٍٕٚ
(أستاذ أو أستاذ محاضر قسم أ)
حنً
االعى ٔانهّمت :عبد اللطٌف
ّ
انشتجخ:
ّ
☏:

ABDELLATIF HENNI

أستاذ محاضر " أ "
05 55 23 03 87

فاكس :

030 88 09 87

انجؽٚع اإلنكزؽَٔ: ٙ

HENNI2006@gmail.com
(رُؽفك انكّٛؽح ّ
انػارٛخ ثًهسك ػؽض انزّكٕٔ ٍٚغنك ف ٙصفسخ ٔازعح ػهٗ األكثؽ)

 - 3ػذد انًُبطت انى طهٕثخ.............................05 .................
 ف ٙحبنخ تض ًٍّ انتكٕ ٍٚػذّح فشٔعُٚ ،حذّد ػذد ك ّم يُٓب ٔفمب نهزذٔل انتّبن:ٙ
انفشع

انؼذد

 - 4نزُخ انتّكٕ ٍٚف ٙانذّكتٕساِ

*ٚعؼج اقى ٔنمت يكؤٔل انزّكٕ ٍٚف ٙانكّطؽ األّٔل نهدعٔل.

4

ظظبد انًبعتش انًج ّشسح طهت فتح انتّكٍٕٚ
 - 5تخ ّ
ظه ٍٛػهٗ انشّٓبدح فٙ
تٕلّؼبد ػذد انًتح ّ
ػمت انغُخ انزبيؼٛخ انزبسٚخ
200
200

ػُٕاٌ يبعتش
دراسات شعبٌة وتراثٌة
لسانٌات تطبٌقٌة

ك انًشبسكخ فٙ
عغخ انًخ ّٕنخ ح ّ
ظظبد انًبعتش يٍ خبسد انًؤ ّ
 - 6تخ ّ
انًغبثمخ(حثحخ ػهٗ اال ّم)
ػُٕاٌ انًبعتش
دراسات شعبٌة وتراثٌة
لسانٌات تطبٌقٌة
تحلٌل الخطاب

 - 7االختجبساد انكتبثٛخ (اختجبساٌ احُبٌ ػهٗ ااكخش)
 1-7انًمبٛٚظ:
األٔل :انؼُٕاٌ ،انًؼبيم ٔانً ّعح .األدب الشعبً ـ المعامل  )03( :المدة  :ساعتان
انًمٛبـ ّ
انًمٛبـ انثّبَ :ٙانؼُٕاٌ ،انًؼبيم ٔانً ّعح .اللسانٌات  -المعامل  )03( :المدة  :ساعتان

2-7انشّشٔط انجٛذاغٕرٛخ نثنتحبق:
 .لم يعد السنة الدراسية في التخصص .
 .لم يتعرض لعقوبات المجلس التأديبي  -حسن السٌرة والسلوك –
.أن ال يقل معدل الماستر عن .12

ٔ - 8طف انتّكٍٕٚ
ػُٕاٌ انزّكٕ ........ :ٍٚاألدب الشعبً والدراسات اللسانٌة..........................
1

ػُٕاٌ الشّؼجخ

يحبٔس انجحج
األشكال الشعرٌة الشعبٌة والدراسات اللسانٌة
األشكال النثرٌة الشعبٌة والدراسات اللسانٌة

1إغا نى ٚزض ًٍّ انزّكٕ ٍٚشؼجب رم ّعو يسبٔؼ انجسث انطبصخ ثّ
5

 - 9رذٖٔ انتّكٕٔ ٍٚتأحٛشاتّ
موضوع هذا التكوٌن ٌتقاطع فٌه النص الشعبً بالدرس اللسانً ،وهذا من خالل توظٌف
المناهج اللسانٌة لدراسة النصوص الشعبٌة وفق رؤٌة حداثٌة تؤصل لعراقة النص الشعبً
وتكشف عن مطواعٌة النصوص وانفتاح المنهج النقدي الحدٌث على النص األدبً باختالف
مستواٌاته ،ولعل اإلنتاج األدبً الشعبً فً تمثالته المتنوعة أكثر استفادة من هذه الدراسات
اللسانٌة الحدٌثة  ،وتجلت فً حقول معرفٌة مختلفة  ،أهمها لسانٌات النص  ،و السٌمٌولوجٌا
وتحلٌل الخطاب ،والبنٌوٌة وغٌرها من العلوم التً تتواصل موضوعاتها وأغراضها بالنص
الشعبً.
إن اهتمامات الباحثٌن فً المٌدان الشعبً بصفة عامة وفً مٌدان النقد الحدٌث ٌسعون
إلى إعادة قراءة المنتوج األدبً قدٌمه و حدٌثه وفق ما تقدمه المناهج اللسانٌة ،كما ٌسعون إلى
تقرٌب وجهات النظر بٌن الدراسات اللغوٌة العربٌة فً هذا المجال وما أبانت عنه األبحاث
الغربٌة الحدٌثة وذلك للتمكن من تحدٌث الدرس العربً فً هذا الغرض واالستفادة من المناهج
الحدٌثة و المعاصرة فً المستوٌٌن اللسانً والنصً ،و لهذا

فجدوى هذا التكوٌن وتأثٌراته

يكمن فً النقاط التالٌة:
-1العمل على تمكٌن الطلبة المهتمٌن بالدراسات األدبٌة الشعبٌة من التعمق فً هذا التكوٌن
وتحٌٌن النصوص الشعبٌة.
 -2تمكٌن الطلبة من االستفادة من المناهج اللسانٌة .
 -3تمكٌن الطلبة من معرفة فاعلٌة المناهج اللسانٌة الحدٌثة فً قراءة جدٌدة للنص األدبً
الشعبً بجمٌع أشكاله و موضوعاته .
 -4لملمة جهود علماء العربٌة األوائل الذٌن أسسوا للعالقة بٌن الدرس

اللسانً والنتاج

األدبً كما تجلى فً مؤلفات وتطبٌقات عدة.
 -5محاولة فحص التراث الشعبً العربً بنظرة علمٌة واقعٌة بتطبٌق المناهج اللسانٌة التً
اعتمدها النقد العربً الحدٌث.
 -6محاولة إزالة العوائق التً تحول بٌن النصوص األدبٌة الشعبٌة إبداعا و بٌن أن تكون
مٌدان بحث علمً دقٌق.
 -7تمكٌن الطلبة فً هذا التكوٌن من توسٌع النظر والتطبٌق فً النصوص الشعبٌة النثرٌة
والشعرٌة وكشف جمالٌاتها وخصائصها األدبٌة واللغوٌة واللسانٌة.
 -8إن اختٌارنا لهذا التخصص سببه إعطاء الفرصة لطلبة هذه المنطقة لبعدها عن الجامعات
األخرى ،وألنه لم ٌسبق لهذه المؤسسة الجامعٌة أن فتحت هذا التكوٌن فً التخصص المذكور،
أو غٌره.
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 - 10ثشَبيذ انتّكٍٕٚ
(رُؽفك ثبنًهسك رفبصٛم انُّشبطبدٔ ،ف ٙزبنخ رض ًٍّ انزكُٕ ٍٚشؼجب ػ ّعح فٛم ّعو ثؽَبيح ك ّم شؼجخ ػهٗ زعًٖ)
عذاع2 ٙ
انُّشبطبد
عذاع 1 ٙال ّ
ال ّ
يسبضؽاد (ػعظْب)
03
03
ٔؼشبد (ػعظْب)
01
01
يهزمٛبد
01
 20سا
 20سا
أػًبل شطصٛخ
نطبنت ان ّعكزٕؼاِ
يزفؽّلبد

عذاع3 ٙ
ال ّ
03
01

عذاع4 ٙ
ال ّ
03
01
01

 20سا

 20سا

عذاع6 ٙ
عذاع 5 ٙال ّ
ال ّ
00
01
00
00
 20سا
 22ونصف

ّ
انًتذخمٌٔ ف ٙانتّكٍٕٚ
 - 11ااشخبص
االعى ٔانهّمت

انظفخ
ّ

طجٛؼخ انُّشبط

عبد اللطٌف حنً
صالح جدٌد
حلٌم رشٌد
نوار عبٌدي
السعٌد شنوقة

مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس

محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر

 - 12انشّشكبء :االتّفبلٛبد انٕطُٛخ ٔ/أٔ انذٔنٛخ
(رؽفك االرّفبلٛبد ثبنًهسك)
عغبد انًشبسكخ (خبيؼبد ،شؽكبد ،يطبثؽ ،يؽاكؿ ثسث):
انًؤ ّ
................يخجش انتشاث اادث ٙانزضائش٘ انشعًٔ ٙانٓبيش................................................... ٙ
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 - 13فشٚك انتّأطٛش انؼهًٙ
االعى ٔانهّمت

انشتجخ
ّ

ظض
انتخ ّ

عغخ ااطهٛخ
انًؤ ّ

عبد اللطٌف حنً

أستاذ محاضر " أ "

األدب الشعبً

الشاذلً بن جدٌد الطارف

صالح جدٌد

أستاذ محاضر " أ "

األدب الشعبً

الشاذلً بن جدٌد الطارف

حلٌم رشٌد

أستاذ التعلٌم العالً

اللسانٌات

الشاذلً بن جدٌد الطارف

نوار عبٌدي

أستاذ محاضر " أ "

اللسانٌات

الشاذلً بن جدٌد الطارف

 اليخجش يح ّم تأدٚخ انتّكٍٕٚ

 فشق انجحج انًتؼبلذح ف ٙإطبسPNR ET CNEPRU
ػُٕاٌ يششٔع انجحج
الرؤٌا والتشكٌل فً القصٌدة
الشعبٌة الجزائرٌة الدٌنٌة

تبسٚخ ثذاٚخ انًششٔع
سلى انًششٔع
2014 - 01 – 01 U03120130021

تبسٚخ َٓبٚخ انًششٔع
2016 - 12 – 30

إستراتٌجٌة التناص فً األدب الهامشً

2013 - 01 – 01 U03120110012

2015 - 12 – 30

 - 14يهحك
 إؼفبق انكّٛؽح ّ
انػارٛخ نهًكؤٔل ػٍ انزّكٕٔ ٍٚأػضبء ندُخ انزّكٕ ٍٚف ٙان ّعكزٕؼاِ.
 االرّفبلٛبد يغ ان ّشؽكبء.

8

 - 15سأ٘ ٔتأشٛشح انٓٛئبد اإلداسٚخ ٔاالعتشبسٚخ
ػُــــٕاٌ انتّكٕ:ٍٚ

األدب الشعبً والدراسات اللسانٌة

سئٛظ انزبيؼخ
ؼأ٘ ٔرأشٛؽح ؼئٛف اندبيؼخ:
انزّبؼٚص :

 - 16تأشٛشح انُّذٔح انزٕٓٚخ نزبيؼبد انشّشق
(رًُأل ف ٙانُّغخخ انُّٓبئٛخ نؼؽض انزّكٕ)ٍٚ

9

ًَبرد انًهحمبد

10

انًفظم (يحبضشادٔ ،سشبد ،يهتمٛبد)
انجشَبيذ
ّ
(ثطبلخ ٔازعح يفصّ هخ نك ّم َشبط)

محاضرات
المحاضرة رقم 01 :
عنوان المحاضرة :الثقافة الشعبية وتمدادتيا المعرفية
المشرف  :الدكتور عبد المّطيف ح ّني
األىداف المرجوة من المحاضرة :
 التعمق في الخمفيات التاريخية لمصطمح الثقافة الشعبية عند الغربالتعرف عمى ظيور المصطمح عند العرب ومقاربتو مع عموم أخرىمناقشة موقف النخبة من الثقافة الشعبيةالتعمق في ميدان األدب الشعبي الجزائري وتطوره التاريخيمعرفة الظروف التي ساىمت في ترسيم األدب الشعبيالتطرق إلى نماذج من فحول الشعر الشعبي الجزائريممخص المحاضرة :
تتناول المحاضرة مصطمح الثقافة الشعبية وتمدداتيا المعرفية من خالل التركيز عمى :

أوال-الثقافة الشعبية :وذلك بالوقوف عمى مفيوميا لدى الغرب الذي ظير عنده ىذا المصطمح وعرف ترسيمو وتمدده

المعرفي األول ،منتقمين إلى أنواعيا التي تقرىا الممارسة والتطبيق ،لننتقل إلى الحديث عن مصطمح الثقافة عند العرب
من خالل أقوال الدارسين والمفكرين العرب.

كما نقف عند الفروق بين مصطمحي الثقافة والحضارة وأسس الثقافة ومدى حاجة اإلنسان ليا ،مع المرور إلى

التفصيل في عالقة الثقافة بالمجتمع والثقافة بالتاريخ وغيرىا من العموم التي تتعالق معيا.

ثانيا -الثقافة الشعبية والثقافة الرسمية ونتعرض في ىذا العنصر إلى موقف الدارسين من الثقافة الشعبية من خالل

عرض لبعض اآلراء التي أصمت لموقفيا وفسرتو وقدمت لنا الحجج لما ذىبت إليو ،ونمر عمى الحديث عن آراء النخبة

المثقفة وموقفيا من الثقافة الشعبية.

ثالثا-األدب الشعبي في الجزائر من خالل التعرض لمدراسات الشعبية في الجزائر واألىداف االستعمارية من وراء

الدراسات الشعبية ،وموضوعات الدراسات الشعبية االستعمارية في الجزائر ،والتعرض لنظرة الدارسين الفرنسيين لمشعر

الشعبي والتطرق لمشعر الشعبي في القرن التاسع عشر من خالل نماذج من فحول الشعر مطفى بن براىيم ،بن يوسف،
محمد بمخير ،محمد بن عزوز ،الشيخ السماتي ،بن قيطون ...والشعر األمازيغي في القرن التاسع عشر (سي منحد

أومحند)
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المحاضرة رقم 02 :
عنوان المحاضرة :الشعر الممحون وقضية الجنس األدبي
المشرف  :الدكتور صالح جديد
األىداف المرجوة من المحاضرة :
 التعمق في الخمفيات التاريخية لمصطمح الشعر الشعبيالتعرف عمى آراء الدارسين حول تأصيل المصطمحالتعرف عمى شيوع الشعر الشعبي في البالد العربيةمناقشة جذور الشعر الممحون في التاريخ الجزائري القديممناقشة الحممة الياللية وىجرة بني سميم وأثرىا عمى الشعر الشعبيأثر اليجرات األندلسية عمى الشعر الشعبي الجزائريممخص المحاضرة :
تتمحور المحاضرة حول المفاىيم العامة حول مصطمح الشعر الشعبي عند الدارسين والجدال القائم بينيم لميوم حول
الشعبي والممحون وطرح مختمف التسميات التي اقترحيا المختصون والمشتغمون في المجال ،ثم الوصول إلى التوافق بين
الدارسين في الوطن العربي ،وأبرز ىذه المصطمحات (الغنا ،المقا ،أسفرو ،القول.)...
وتركز المحاضرة عمى جذور الشعر الممحون في التاريخ الجزائري القديم ،وذلك بالتركيز عمى دخول اليالليين لمجزائر
وما صاحبيا من تحوالت لغوية والممارسات الشعرية قبل الحممة الياللية ،أثار اليجرات األندلسية في الشعر الممحون
الجزائري ومظاىرىا ،وليجاتو وطرق نظمو ،وتتحدث المحاضرة عمى الشعر الممحون وأثار ىجرة بني ىالل وبني سميم،
وذلك بالتركيز عمى وصف عام لظروف اليجرة الياللية والسميمية ،وأثارىا عمى الثقافة الشعبية ،أثرىا عمى الشعر
الممحون ،والتطرق ألغراض الشعر الممحون الذي غمب عميو الطابع الديني.
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المحاضرة رقم 03 :
عنوان المحاضرة :الشعر الممحون الجزائري إبان العيد العثماني
المشرف  :الدكتور عبد القادر نطور
األىداف المرجوة من المحاضرة :
 تعريف الطمبة بمرحمة العيد العثماني وحالة الشعر الممحون فيياربط الطمبة بين الشعر الممحون والعيد العثمانيالتعرف عمى تأثر الشعر الممحون بالظروف السائدةالتعرف عمى أغراض الشعر الممحون ابان العيد العثمانيالتعمق في سير وأعالم الشعر الممحونممخص المحاضرة :
تتناول المحاضرة لقضية الشعر الممحون إبان العيد العثماني باعتباره يمثل حمقة ىامة من تاريخ الشعر الممحون،
ويمتاز بإنتاج وفير إذ أغمب الدواوين الشعرية وصمتنا رواية ومشافية ،وتسعى المحاضرة التركيز عمى :
التأصيل ليذه المرحمة التاريخية العيد العثماني ،التي تعرف بإنتاج كبير لمشعراء الشعبيين الجزائري ،والتطرق لمحماية
العثمانية لمجزائر نظرة تاريخية مختصرة ،والحديث عن تأثر الشعر الممحون الجزئري بيا ،وتتعرض المحاضرة ألغراضو،
موضوعاتو ،ظواىره الفنية ،والتعرض بالتعريف بأعالم الشعر المحمون في العيد العثماني ،وذلك بعرض جزء من سيرتيم.

المحاضرة رقم 04 :
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عنوان المحاضرة :المقاربات النقدية وتحميل الخطاب
المشرف  :األستاذ الدكتور فاتح حمبمي
األىداف المرجوة من المحاضرة :
 التعمق في ربط المقاربات النقدية بتحميل الخطابالتعرف عمى ىذه المقاربات بعمق وفاعمية نقديةالتعرف عمى توظيف نظريات تحميل الخطاب في التحميل والمقاربةاألخذ بيد الطمبة إلى تطبيق ىذه اآلليات عمى نصوص شعبيةالكشف لمطمبة عمى تجاوب النص الشعبي لآلليات النقديةممخص المحاضرة :
تتمحور المحاضرة حول تعريف الطمبة بعمق عمى آليات تحميل الخطاب التي بواسطتيا يستطيع النفاذ إلى النصوص
الشعبية ،وذلك بالتطرق بعمق أيضا إلى المقاربات النقدية و تحميل الخطاب من خالل التعرض لتداولية القراءة  ،و المقاربة
السيميائية ،و المقاربة السيميائية  ،و المقاربة التواصمية  ،كما تتطرق المحاضرة لنظريات الحجاج ،وتسعى إلى تقديم نموذج
تطبيقي لمطمب يكون مختص ار لكنو ناجع وفعال كمثال عمى التحميل والمقاربة .

المحاضرة رقم 05 :
14

عنوان المحاضرة :عمم الفمكمور
المشرف  :الدكتور عبد الحق منصور بوناب
األىداف المرجوة من المحاضرة :
 تعريف الطمبة بمصطمحات عمم الفمكمورأن يتعمق الطمبة في تاريخ عمم الفمكمورأن يتعرف الطمبة عمى مختمف المصطمحات التي تقابل الفمكموريتعرف الطمبة عمى المراحل التاريخية لمفمكمور العربيأن يتعمق فى واقع وآفاق الفمكمور العربييناقش الطمبة قضية الفمكمور والعولمةممخص المحاضرة :
تطور االىتمام بالتراث الشعبي ،وذلك بالتعريف بعمم الفمكور اصطالحا والتعرف عمى تاريخو النشأة العربية
والعالمية ،والتطرق إلى ما يقابمو من مصطمحات اقترحيا الدارسون العرب كالمأثورات الشعبية العربية ،التراث الشعبي
العربي ،الترث الشفيي ،الثقافة الشعبية العربية ومقابمتو بالمصطمح العالمي ،وفي ىذا تتطرق المحاضرة إلى تاريخ
التراث الشعبي العربي بدء بالعصر الجاىمي ثم العصور اإلسالمية  ،والدراسات الشعبية العربية في العصر الحديث ،
الدراسات الشعبية العربية المعاصرة.
كما تسعى المحاضرة إلى مناقشة وضع عمم الفمكمور في العالم العربي اليوم وموقف النخبة منو ،ودوره في صد
ىجمات العولمة التي اكتسحت جميع الميادين والمجاالت ،والحديث عن واقع الفمكمور العربي ومستقبمو أمام تراجع
االىتمام بو ،رغم توجو بعض الدول والمؤسسات إلى االحتفاء بو باعتباره يمثل ويحافظ عمى الذاكرة الجماعية تتمحور
المحاضرة تعريف الطمبة بعمق عمى عمم الفمكمور وتمدداتو المعرفية ،بوصفو يمثل حمقة.

المحاضرة رقم 06 :
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عنوان المحاضرة :ميادين ومدارس الفمكمور
المشرف  :الدكتور عبد المطيف حني
األىداف المرجوة من المحاضرة :
أن يتعرف الطمبة عمى تقسيمات الفمكمورأن يتعرف الطمبة عمى ميادين الفمكموريتعرف الطمبة عمى نماذج من ميادين الفمكمور العربيأن يتعمق الطمبة في تصنيفات كل ميدانأن يتعمق في مدارس الفمكموريناقش الطمبة أثر ىذه المدارس عمى الفمكمور العربيممخص المحاضرة :
تتمحور المحاضرة حول تعريف الطمبة بعمق عمى ميادين الفمكمور وتمدداتو المعرفية ،بوصفو يمثل حمقة معرفية
ىامة لمطمبة ،لدراسة االدب الشعبي الذي يمثل احد ىذه الميادين ،وتتعمق المحاضرة بالتطرق لكل الميادين كل واحد عمى
حدى مع ضرب أمثمة من الفمكمور العربي وتشمل ىذه الميادين :
-1العادات والتقاليد الشعبية
-2المعتقدات الشعبية
-3األدب الشعبي
-4الثقافة المادية
كما تسعى المحاضرة إلى التعرض عمى التصنيفات العربية المقترحة لكل ميدان ،واختيار ما اتفق عميو الباحثون
والمختصون ،ويصاحب المحاضر عروض وثائقية توضح نماذج لكل مظاىر الفمكمور سمعي بصري.
كما تتطرق المحاضرة إلى مدارس الفمكمور األوربية كالفرنسية والفمندية واأللمانية وغيرىا وأثرىا عمى المدارس
والدراسات العربية في الفمكمور.

المحاضرة رقم 07 :
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عنوان المحاضرة :أشكال السرد الشعبي
المشرف  :الدكتور صالح جديد
األىداف المرجوة من المحاضرة :
أن يتعرف الطمبة عمى مفيوم السرد الشعبيأن يتعرف الطمبة عمى أشكال السرد الشعبييتعرف الطمبة عمى خصائص السرد الشعبيأن يتعمق الطمبة في تصنيفات السرد الشعبي (السيرة ،الحكاية ،المثل ،المغز ،النداءات).. أن يتعرض الطالب لصورة المرأة و الجدة والطفل في السرد العربي كنموذج تحميميممخص المحاضرة :
تتناول المحاضرة التعريف بماىية السرد الشعبي والوقوف عمى مصطمحاتو وتمدداتو المعرفية ،واحالة الطالب عمييا حتى
يكون فكرة حول ىذه المفاىيم ،لتتنقل بيم إلى الوقوف عمى اشكال السرد الشعبي العربي من خالل ما رصده الباحثون
والدارسون متخذة السرد الشعبي الجزائري نموذجا النو األقرب لمطالب.
كما تتطرق المحاضرة إلى خصائص السرد الشعبي ،وذلك بالوقوف عمى الخصائص الموضوعاتية ،والفنية بالتطرق عمى
جمالياتو الفنية واألسموبية والمغوية والمسانية ،والتعريج عمى خصائصو اإليقاعية ،وتتعمق المحاضرة لتعرف الطمبة عمى
تصنيفا السرد العربي المتمثمة في السيرة الشعبية والحكاية الشعبية والنادرة والنكتة واالمثال الشعبية وااللغاز الشعبية
ونداءات الباعة وغيرىا من أصناف وأشكال السرد العربي مركزة عمى امثمة من السرد الجزائري ،متطرقة عمى صورة المراة
في الحكاية الشعبية وانماط عرضيا ليا ،ومختمف االدوار التي لعبتيا ،ومكانة الجدة في الحكاية الشعبية ،وصورة الطفل
فييا أيضا كنماذج لمتحميل والمقاربة.

المحاضرة رقم 08 :
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عنوان المحاضرة :السرد الشعبي الجزائري وواقعو في ظل التطورات االجتماعية.
المشرف  :الدكتور عبد الوىاب شعالن
األىداف المرجوة من المحاضرة :
أن يتعرف الطمبة عمى واقع السرد الشعبي الجزائري في ايطار الجمع والتدوينأن يتمكن الطمبة من ربط العالقة بين السرد الشعبي الجزائري بباقي األجناس الشعبية العربيةأن يربط الطمبة بين السرد الشعبي الجزائري واالدب الشعبي المغاربيأن يتعرف الطمبة عمى السرد الشعبي في الجنوب الجزائريأن يتعرض الطالب لمنثر الشعبي إبان ثورة التحريرممخص المحاضرة :
تتنزل ىذه المحاضرة لتدرس السرد الشعبي الجزائري من ناحية الواقع وذلك بتعريف الطمبة عمى واقع ىذا السرد ووجوده
أي تداولو لميوم في المداشر والقرة والحواضر الجزائرية ،وظروف جمعو وتدوينو ،والتعرض ألىم المدونات التي حفظت لنا
ىذا التراث ،كما تتعرض المحاضرة لعالقة السرد الشعبي الجزائري بباقي اجناس األدب الشعبي ،خاصة أن في نصوصو
يقع التداخل والتمازج والتقاطع ،وىو شائع في السرد الجزائري الشعبي.
كما تتناول المحاضرة الحديث عن العالقة بين السرد الشعبي الجزائري واألدب الشعبي المغاربي ألنو يتقاسم نفس
الرقعة الجغرافية والتركيبة االجتماعية نفسيا ،وظروف تكوينو التاريخية ىي نفسيا ،وتتطرق المحاضرة إلى

النثر الشعبي

في الجنوب الجزائري ،وعالقتو بالبيئة الصحراوية  ،وخاصة أن ىذه المنطقة الجزائرية غنية بالمادة التراثية ،كما ندرس
السرد الشعبي في منطقة اليقار  -األدب الطارقي و

التطرق إل شكالية التدوين  ، -والتطرق أيضا إلى السرد

الشعبي

الجزائري وىوية األمة ،وتتحدث المحاضرة عن السرد الشعبي الجزائري ودوره في المقاومة وثورة التحرير  ،وتقديم نماذج

المحاضرة رقم 09 :
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عنوان المحاضرة :مناىج دراسة األدب الشعبي
المشرف  :الدكتورة أمينة فزاري
األىداف المرجوة من المحاضرة :
أن يتعمق الطمبة عمى مفيوم المنيج في دراسة األدب الشعبيأن يتمكن الطمبة من التفريق بين مناىج دراسة الفممكمورأن يطمع الطمبة أكثر عمى االجراءات التطبيقية لكل منيجأن يتعمق الطمبة عمى فمسفة كل منيج وأعالموأن يدرك الطالب قيمة ىذه المناىج في دراسة األدب الشعبيممخص المحاضرة :
تتناول ىذه المحاضرة تعريف الطمبة أكثر بمناىج دراسة األدب الشعبي في مختمف اجناسو ،وذلك من أجل التسييل
عمييم في اختيار المنيج العممي أثناء إجراء مذكراتيم لمتخرج ،وال يخفى عمى أحد الضرورة الممحة واليامة لممنيج وال
يتم ذلك إال بمعرفة كاممة وتامة بو وبفمسفتو التي تبني تصوره وتحقق أىدافو وتصل بالباحث إلى شط األمان ،وتسعى
المحاضرة إلى اعطاء فكرة عن ىذه المناىج والتحسيس باىميتيا وضرورتيا ،والتركيز عمى المناىج التالية :
-1المنيج التاريخي المغوي.
-2المنيج الجغرافي.
-3المنيج االجتماعي
-4المنيج النفسي – المنيج التاريخي
-5المنيج األنثروبولوجي والدراسات الميدانية
-6المنيج األثنوغرافي
-7طرائق الجمع الميداني
وبذلك يأخذ الطالب فكرة عامة عمى ىذه المناىج ولو التوسع فييا ،من خالل مناقشاتو وقراءاتو ومطالعاتو.

المحاضرة رقم 10 :
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عنوان المحاضرة :الدراسات المسانيات
المشرف  :األستاذ الدكتور حميم رشيد
األىداف المرجوة من المحاضرة :
أن يستثمر الطمبة معارفيم في التعمق في الدراسات المسانيةأن يتعمق الطمبة من مناقشة فمسفة المغةأن يناقش الطمبة النظريات المسانيةأن يتعرض الطمبة إلى الدراسات المسانية العربيةأن يربط الطمبة بين المباحث المسانية ودراسة األدب الشعبيممخص المحاضرة :
تناقش ىذه المحاضرة موضوع المسانيات من جوانب عدة مستيمة بمقدمة عن الدراسات المغوية قديما ،ثم تتناول
المسانيات التاريخية والمقارنة ،وتتناول كذلك فمسفة المّغة عند رواد المدرسة األلمانية والمدرسة النمساوية ،وتنتقل إلى
مفيوم البنية والتفكير البنوي ،.لتعرج في الحديث عن المدارس التي ساىمت في إثراء المبحث المساني( المدرسة البنيوية
الدانماركية ،المدرسة الوظيفية ،التوزيعية األمريكية) لتتطرق إلى النظرية التوليدية والمعالجة اآللية لمغة ،وتتعرض
ّ
الدرسات المّسانية العربية.
المحاضرة أيضا للنظريات التداولية في معالجة النصوص المّغوية ،وتتكمم أيضا عمى ا

المحاضرة رقم :
عنوان المحاضرة:

11

اللسانيات النصية
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المشرف  :األستاذ الدكتور السعيد شنوقة
األىداف المرجوة من المحاضرة :
أن يستثمر الطمبة معارفيم في التعمق في البحث المسانيأن يتعمق الطمبة من مناقشة فمسفة المغةأن يناقش الطمبة النظريات المسانيةأن يتعرض الطمبة إلى الدراسات المسانية العربيةأن يربط الطمبة بين المباحث المسانية ودراسة األدب الشعبيممخص المحاضرة :
تتمحور ىذه المحاضرة حول المسانيات النصية من حيث التوسع في مفاىيميا وفمسفة إصطالحيا ،وىي التي تبنى
عمى اإلنتقال من الجممة إلى النص ،وكيف حدثت ىذه النقمة النوعية التي نقمت معيا الدراسات المسانية إلى مستوى آخر
من المقاربات الجديدة التي أضحت تبحث في بنية أكبر وىي النص ،وتركز المحاضرة أيضا عمى جدلية النص والخطاب،
وتفصل في قضايا لسانيات النص بوصفيا آلية من آليات التحميل التي نصل بيا معاني النص الشعبي األدبي من خالل
التركيز عمى مباحث االتساق واالنسجام ،والنصية ،والتطرق أيضا إلى أدوات االتساق وآليات االنسجام والمتمثمة في أدوات
االتساق عمى المستوى التركيبي  ،وىي االحالة ،االشارة ،االستبدال ،الحذف ،والوصل ،المقارنة ،التوازي
أما عمى عمى المستوى المعجمي فيي التكرار ،التضام ،األسماء العامة ،المصاحبة ،وتركز المحاضرة عمى آليات
االنسجام عمى الداللي التي تتضمن مبدأ اإلشراك ،العالقات ،موضوع الخطاب ،ترتيب الخطاب ،البنية الكمية ،التغريض،
التناص ،التعالق االستعاري ،وعمى المستوى التداولي -السياق،المعرفة الخمفية،األفعال الكالمية .

المحاضرة رقم 12 :
عنوان المحاضرة:

التحميل األسموبي

المشرف  :األستاذ الدكتور موسى مريان
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األىداف المرجوة من المحاضرة :
أن يجدد الطمبة معارفيم في المبادئ الفمسفية لؤلسموبيةأن يتعرف الطمبة عمى كل المنطمقات المعرفية والفكرية لعمم األسموب عند الغرب والعربأن يناقش الطمبة إتجاىات األسموبيةأن يتعرض الطمبة إلى التحميل األسموبي من خالل المنيج األسموبي وتجاوبو مع األدب الشعبيأن يتعرض الطمبة إلى نموذج تطبيقي عمى نص أدبي شعبي.ممخص المحاضرة :
ترتكزالمحاضرة عمى تعريف الطالب عمى المنطمقات الفكرية والمعرفية لؤلسموبية وذلك بالتعرف عمى بدايتيا وتمدداتيا
عند الغرب ،ثم عند العرب المتأثرين بيذا المنيج الجديد القديم ،وىذا بالتعرض إلى الموروث النقدي والبالغي العربي ،كما
يتعمق الطمبة في معرفيم من خالل التطرق إلى إتجاىات األسموبية

(النفسية ،التعبيرية ،الفردية ،البنيوية ،اإلحصائية)،

كما تتعرض المحاضرة عالقة األسموبية بعموم المغة ،وتسعى المحاضرة إلى اثبات فكرة مدى تعاطي المنيج األسموبي مع
نصوص االدب الشعبي وذلك من خالل الوقوف عمى مستويات التحميل األسموبي(الصوتي ،الصرفي ،التركيبي ،الداللي)،
وتقديم نموذج تطبيقي عمى نص شعبي لمطمبة حتى يمارسون الجانب التطبيقي.

المحاضرة رقم 13 :
عنوان المحاضرة:

منيجية البحث

المشرف  :الدكتور نوار عبيدي
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األىداف المرجوة من المحاضرة :
أن يجدد الطمبة معارفيم في منيجية كتابة البحوث العمميةأن يتعرف الطمبة عمى كل حيثات وخطوات البحث العمميأن يناقش الطمبة كيفية إنجاز مذكرة التخرجأن يتعرض الطمبة إلى المسائل المتعمقة بجمع ودراسة المادة األدبية الشعبيةأن يستحضر الطمبة معارفيم في منيجية البحثممخص المحاضرة :
تركز ىذه المحاضرة عمى األخذ بيد الطمبة إلى تجديد معارفيم في منيجية إنجاز البحوث العممية من الناحية الشكمية
والتقنية ،وذلك بالتطرق إلى كل من شأنو يتصل بيذا الموضوع ،وذلك بالحديث عن العنوان ،التبويب ،اإلحاالت ،المقدمة
والخاتمة ،المصادر والمراجع ،الفيارس الفنية ،المالحق ،والتطرق إلى الخصائص األساسية :اإلشكالية ،الفرضيات ،المغة
المستعممة،جودة المناقشة ،حسن الرأي ،والتذكير بكل ما يتصل بالباحث وصفاتو :الصفات الفطرية وصفاتو.
كما تتعرض المحاضرة إلى الوسائل التي يحتاج إلييا الباحث :الج اززات ،المصادر والمراجع ،البرمجيات الحاسوبية،
وكيفية استخدام االستبيانات ،األشرطة السمعية البصرية ،والتعرض إلى كيفية اختيار الموضوع ،صفات الموضوع أطروحة
الدكتواره ،وكيفية صياغة اإلشكالية والفرضيات ،والتطرق لجمع المصادر ،تحديد مدونة البحث ،دارسة المصادر،
تصنيفيا ،ترتيبيا ،أىمية الترتيب ،ووضع الخطة ،وقابميتيا لمتغيير خالل مراحل البحث ،وجمع المادة ،استعمال الجذاذات
أو الممفات في جمع المادة ،والمراجعة والتبييض  ،وكيفية تقديم العمل إلى األستاذ المشرف ،وأخي ار كيفية صنع الفيارس
الفنية.

الورشة رقم 01 :

ورشات

عنوان الورشة  :النص الشعري الشعبي الجزائري والدراسات النصية
المشرفون عمى الورشة  :الدكتور عبد المطيف حني – الدكتور صالح جديد
األستاذ الدكتور حميم رشيد – الدكتور نوار عبيدي
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أىداف الورشة :
الوقوف عمى قيمة القصيدة الشعبية الجزائريةالتعرف عمى الجانب الشكمي لمقصيدة الشعبيةالتعمق في مضامين الشعر الشعبي الجزائريالبحث في مستوى التجريب في التشكيل اإليقاعي لمشعر الشعبي الجزائريتجاوب النص الشعري الشعبي لممناىج النصيةعرض تجارب جمع ودراسة نصوص شعرية شعبية جزائريةمدة الورشة  :يومان ( ) 02
محاور الورشة :
-1الشعر الشعبي واشكالية المصطمح
 -2الشعر الشعبي الجزائري والمرجعية التاريخية
-3المضامين الدينية لمقصيدة الشعبية الجزائرية
-4التشكيل األسموبي في الشعر الشعبي الجزائري
-5البعد التداولي في الشعر الشعبي الجزائري
-6الدراسة المسانية لمشعر الشعبي الجزائري

الورشة رقم 02 :
عنوان الورشة :

السرد الشعبي وآليات الجمع والدراسة

المشرفون عمى الورشة  :الدكتور عبد الحق منصور بوناب – الدكتور مولدي بشينية
األستاذ الدكتور فاتح حمبمي – الدكتور بمقاسم دكدوك
أىداف الورشة :
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الوقوف عمى فنون السرد الشعبي العربي والجزائريمعاينة الجيود المبذولة في جمع ودراسة السرد الشعبيالوقوف عمى آليات جمع مدونات السرد الشعبيالتأكيد عمى فاعمية استجابة السرد الشعبي لممناىج المعاصرةمعاينة مدى المسح (الجمع) في منطقة الشرق الجزائري لمسرد الشعبيعرض تجارب الجمع والدراسة لفنون السرد الشعبيمدة الورشة  :يومان ( ) 02
محاور الورشة :
-1فنون السرد الشعبي الجزائري التعريف والخصائص
-2جيود الدارسين والباحثين في جمع السرد الشعبي الجزائري قراءات في التجارب
-3آليات جمع (منيج الجمع الميداني) السرد الشعبي في المناطق الكبرى الجزائري
-4عرض تجارب لدارسين وباحثين
-5األبعاد الجمالية لمسرد الشعبي
-6األبعاد الميثولوجية واألنتروبولوجية لمسرد الشعبي

الورشة رقم 03 :
عنوان الورشة  :التشكيل الفني في األغنية الشعبية الجزائرية
المشرفون عمى الورشة  :األستاذ الدكتور عبد الوىاب شعالن – األستاذ الدكتور السعيد بوسقطة
الدكتور عبد المطيف حني –

الدكتور عبد القادر نطور

أىداف الورشة :
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السعي لمفصل في الجانب االصطالحي لؤلغنية الشعبيةالشعر البدوي والحضري والموشحات واالزجال مصدر نص األغنيةالوقوف عند أشكال األغنية النسوية الجزائريةالتعرف عمى مضامين األغنية النسوية الجزائريةالوقوف عمى الخمفيات الثقافية لؤلغنية الشعبية الجزائريةالتعرف عمى الوظائف النفسية االجتماعية الثقافية لؤلغنية الشعبية الجزائرية الخصائص الشكمية لؤلغنية الشعبية الجزائريةمدة الورشة  :يومان ( ) 02
محاور الورشة :
-1قضايا مصطمح األغنية الشعبية وآراء الدارسين فيو
-2مصادر األغنية الشعبية (الشعر الشعبي ،الموشحات ،األزجال)... ،
 -3األغنية الشعبية النسوية الجزائرية اشكاليا ومواضيعيا وخصائصيا
-4الخمفيات الثقافية األغنية الشعبية الجزائرية
-5مصاحبة العادات والتقاليد لؤلغنية الشعبية الجزائرية
-6وظائف األغنية الشعبية الجزائرية
-7الخصائص المغوية والشكمية األغنية الشعبية الجزائرية

الورشة رقم 04 :
عنوان الورشة  :القضايا المسانية في األمثال واأللغاز والبوقاالت الشعبية
المشرفون عمى الورشة :

األستاذ الدكتور شنوقة السعيد – الدكتور موسى مريان
الدكتور وليد بوعديمة

–

الدكتورة أمينة فزاري

أىداف الورشة :
-تعريف الطمبة بصورة أعمق وأوضح ببعض القضايا المسانية
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التعرف عمى التحول في الفكر المسانيالتعمق في الجذور المسانية العربيةطرح بعض القضايا المغوية في األمثال الشعبيةالتطرق لمقضايا المسانية في األلغاز الشعبية والبوقاالتمناقشة بشكل أعمق قضية المعنى والمفظالقضايا األسموبية والتداولية في األشكال السابقةمدة الورشة  :يومان ( ) 02
محاور الورشة :
-1الدراسة المسانية وأبعادىا وآلياتيا
-2الجذور المسانية العربية وتطورىا
-3القضايا المسانية في األمثال الشعبية
-4القضايا المسانية في األلغاز الشعبية
-5القضايا المسانية في البوقاالت
-5األبعاد الحجاجية في االشكال السردية السابقة الذكر

ممتقيات
الممتقى  : 1طبيعتو وطني
عنوان الممتقى  :الممتقى الوطني حول الثورة الجزائرية في األدب الشعبي الجزائري
ديباجة الممتقى :
إن عالقة األدب بالثورة الجزائرية ظمت راسخة منذ وطئت أقدام االستعمار الجزائر ،حيث عانقت كتابات األدباء ما قبل
الثورة في شكل تطمعات ورؤى حالمة تيدف إلى التخمص من ربقة االستعمار الغاشم ،كما واكبت الثورة وكانت لسان
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حاليا ،لتتحول ما بعد الثورة أي عمى مدار مرحمة االستقالل إلى ذاكرة األدب بكل أشكالو يمتح منيا ويعالج قضايا
الراىن في ضوئيا.
غمبت النزعة الثورية التحريرية عمى أغمب
والنص األدبي الشعبي كان حاض ار بكل أشكالو في مصاحبة الثورة التحريرية ف
األصوات األدبية وبخاصة عند الشعراء الشعبيين والمغنيين الذ ٌنن حمموا عمى عاتقيم لواء النيضة و اإلصالح فأشادوا
بالوطن وتغنوا بالحرية و تبنوا المنيج الثوري التحرري الذي كان لو أثره العم يق في المكونات والدالالت ،فكان ىذا األدب
قويا في صوتو ومعانيو.
أىداف الممتقى :
أوال –السعي لكشف ظٔؼ األظة انشؼج ٙف ٙانًمبٔيخ
ثانيا –التعريف أػالو األظة انشؼج ٙف ٙانثٕؼح انزسؽٚؽٚخ
ثالثا –دور االدب الشعبي في بث روح الكفاح والتحرر
رابعا-تثمين أعمال جمع األدب الشعبي الثوري
خامسا–التأكيد عمى دور األظة انشؼج ٙف ٙرثجٛذ ػُبصؽ انٕٓٚخ انٕطُٛخ
سادسا–التأكيد عمى مساىمة األدب الشعبي في تاريخانية الثورة التحريرية
محاور الممتقى :
 -1ظٔؼ األظة انشؼج ٙف ٙانًمبٔيخ انثمبفٛخ نالززالل.
 2ـ أػالو األظة انشؼجٔ ٙػاللزٓى ثبنثٕؼح.
3ـ ظٔؼ زهمبد انؽٔاح انًسزؽف ٍٛف ٙثث ؼٔذ انًمبٔيخ ٔانثٕؼح .
4ـ األظة انشؼج ٙاندًؼٔ ٙانثٕؼح.
5ـ األظة انشؼجٔ ٙػُبصؽ انٕٓٚخ انٕطُٛخ ويكبَخ انًغبؾ٘ ٔظٔؼْب ف ٙإٚمبظ انٕػ ٙانٕطُ.ٙ
مدة الممتقى :يومان تمقى خالليما محاضرات من طرف أساتذة مختصون ،بعد تحكيم مداخالتيم ،كما تعقد ورشات
جانبية أيام الممتقى يمتقي فييا الطمبة مع األساتذة لمناقشة مواضيع ليا صمة بالممتقى تحددىا المجنة العممية لمممتقى.
الممتقى  : 2طبيعتو دولي
عنوان الممتقى  :الممتقى الدولي حول األدب الشعبي العربي والدراسات المغوية واألدبية
ديباجة الممتقى :

إن النظر إلى األدب الشعبي صار ضرورة ممحة تفرضيا عمينا تطورات عصرنا ،باعتباره عاكس ليويتنا وشخصيتنا

المغاربية وراصد ألىم محطات تاريخنا خاصة أحداث منطقتنا المغاربية وعاداتيا وتقاليدىا ،ولعل االىتمام بالشعر الشعبي

المغاربي ىو ىاجس المختصين والدارسين الذين أغراىم بجمالياتو الفنية ويدعوىم إلى كشفيا بواسطة مختمف المناىج

واآلليات النقدية حتى يثبت تحاوره معيا وصالحيتو إلجراءاتيا.
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والنص الشعري الشعبي المغاربي في حاجة ماسة إلى االىتمام بو نقديا وقراءاتو من الداخل بما تيسر من اآلليات

واإلجراءات التي تقوض إنتاجو من جديد عمى نحو كفاءة قارئو.

من أجل ذلك نوجو الدعوة إلى الدارسين والباحثين والميتمين بالشعر الشعبي في المغرب العربي ومن يؤسسون إلى

منظومة أدبية شعبية مغاربية أن يثروا ىذا الممتقى ويسيموا في إنجاحو.
أىداف الممتقى :

أوال –السعي لضبط مصطمحات األدب الشعبي في المنطقة المغاربية
ثانيا –الوقوف عمي المظاىر المغوية في أجناس األدب الشعبي
ثالثا –كشف مضامين القصيدة الشعبية العربية
رابعا-تثمين األعمال األدبية والنقدية التي تيتم بدراسة النص األدبي الشعبي العربي
خامسا–االىتمام بالتراث األدبي الشعبي العربي جمعا وتدوينا ودراسة
سادسا–التأكيد عمى استجابة النص األدبي الشعبي آلليات المناىج النقدية المسانية
محاور الممتقى :
المحور األول  :األدب الشعبي العربي وقضايا المصطمح
المحور الثاني  :المضامين المحمية واإلنسانية في الشعر الشعبي العربي
المحور الثالث :مقاييس وآليات الحفاظ عمى التراث األدبي الشعبي
المحور الرابع  :األدب الشعبي وآليات المناىج المسانية
مدة الممتقى :يومان تمقى خالليما محاضرات من طرف أساتذة مختصون ،بعد تحكيم مداخالتيم ،كما تعقد ورشات
جانبية أيام الممتقى يمتقي فييا الطمبة مع األساتذة لمناقشة مواضيع ليا صمة بالممتقى تحددىا المجنة العممية لمممتقى.

اتفاقيات
ــ

سعبنخ َٕاٚب ًَٕررٛخ
عغخ ربيؼٛخ يؼُّٛخ)
(َض االتفبلٛخ ف ٙحبنخ انششاكخ يغ يؤ ّ
شعبيــة
الـديمقر ـ
اطيـة الـ ّ
الجميوريـــة الجزائريـــة ّ
وزارة التّعميــم العالــي والبحــث العممــي
جامعة  20أوت  – 1955سكيكدة
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كمية اآلداب والمغات
يخجش انتشاث اادث ٙانزضائش٘ انشعًٔ ٙانٓبيشٙ

انًٕضٕع :يٕافمخ ػهٗ ان ّشؽاكخ ثطصٕص انزّكٕ ٍٚف ٙان ّعكزٕؼاِ انًؼٌُٕ ثـ :األدب الشعبً والدراسات اللسانٌة

ٔفك نٓػِ انٕثٛمخ٘ ،صؽّذ يطجؽ انتشاث اادث ٙانزضائش٘ انشعًٔ ٙانٓبيش ٙةخبيؼخ (أٔ انًؽكؿ اندبيؼ 20 )ٙأوت
ا
 – 1955سكيكدة ثًٕافمزٓب ػهٗ انًكبػعح ػهٗ اإلشؽاف ف ٙانزكٕ ٍٚنُٛم شٓبظح ان ّعكزٕؼاِ انًج ٍّٛأػالِٔ ،غنك طٛهخ فزؽح
رأْٛهّ.
ٔػهّ ،ّٛ
فئٌ اندبيؼخ (أٔ انًؽكؿ اندبيؼ )ٙرهزؿو ثبنًشبؼكخ ف ٙغاد انزّكٕ ٍٚيٍ ػجؽ:
 انًشبؼكخ ف ٙانًهزمٛبد ٔانٕؼشبد ٔانًسبضؽاد انًُظًّخ ف ٙإطبؼ انزّكٕ،ٍٚ
 انًشبؼكخ ف ٙندبٌ انًُبلشبد،
 انزّؼبٌٔ ف ٙاقزغالل انٕقبئم انجشؽٚخ ٔانًبظٚخ.

سعبنخ َٕاٚب ًَٕررٛخ
عغخ نهمطبع انًغتخذو)
(َض االتفبلٛخ ف ٙحبنخ انتّؼبٌٔ يغ يؤ ّ

انًٕضٕع:يٕافمخ ػهٗ ان ّشؽاكخ ثطصٕص انزّكٕ ٍٚف ٙان ّعكزٕؼاِ انًؼٌُٕ ثـ....................... :
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انطبص ثـ .............................................. :
ٔفك نٓػِ انٕثٛمخ ،رصؽّذ
ا

يؤقّكخ ..............................................................ثًٕافمزٓب ػهٗ يؽافمخ

خبيؼخ..........................كشؽٚك ف ٙانزّكٕ ٍٚنُٛم شٓبظح ان ّعكزٕؼاِ انًج ٍّٛأ ػالِ اْزًبيب يُٓب ثًسبٔؼ انجسث انًزض ًٍّ
نٓب.
ٔػهَ ،ّٛؤ ّكع اَضًبيُب نًشؽٔع غاد انزّكٕٚٔ ،ٍٚزًثّم ظٔؼَب ف ٙيب ٚأر:ٙ





انًشبؼكخ ف ٙرسضٛؽ يٕضٕع انجسث.
انًشبؼكخ ف ٙانًهزمٛبد انًُظًخ ف ٙإطبؼ انزكٕ،ٍٚ
انًشبؼكخ ف ٙندّبٌ انًُبلشبد كًعػ ّٕ،ٍٚ
ركٓٛم ،لعؼ انًكزطبع ػًهٛخ اقزمجبل طهجخ ان ّعكزٕؼاِ ف ٙإطبؼ رسضٛؽ أطؽٔزبرٓى.

َٕفّؽ اإليكبَٛبد انًبظٚخ ٔانجشؽٚخ اليؽرجطخ ثبنًٓبو انًٕكهخ إنُٛب ف ٙإطبؼ شؽاكزُب ف ٙانزّكٕ ٍٚلصع رسمٛك
األْعاف انًكطّؽح.
إيضبء انشّخض انًخٕل لبََٕب:
انٕظٛفخ:
انتبسٚخ:
ختى سعً ٙأٔ سيض انًؤعغخ
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غٛشح ّ
انزاتٛخ نك ّم يشبسن ف ٙانتّكٍٕٚ
ًَٕرد ػٍ ان ّ
(طفحخ ٔاحذح فمظ)

السٌرة الذاتٌة للمسؤول عن التكوٌن
المقب  :ح ّني

اإلسم  :عبد المطيف

آخر شيادة و تاريخ صدورىا :الدكتوراه - 2010شيادة التاىيل الجامعي – جامعة قاصدي مرباح ورقمة 2012

الرتبة  :أستاذ محاضر

"أ

"

الوظيفة  :رئيس المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا – كمية اآلداب والمغات – جامعة الطارف
التخصص  :األدب الشعبي

المجاالت العممية المشتغل فييا  :األدب الشعبي الجزائري – األدب الحديث – الفمكمور -تحميل الخطاب

المنشورات الخمس األخيرة :

 .1جماليات قصيدة المديح النبوي في الشعر الشعبي الجزائري قصيدة العقيقة لممنداسي أنموذجا ،مجمة الممارسات

المغوية ،مجمة نصف سنوية محكمة تصدر عن مخبر الممارسات المغوية في الجزائر ،جامعة مولود معمري تيزي

وزو ،العدد . 2011 ،3

 .2جمالية االنزياح االستعاري في الخطاب الشعري الشعبي الجزائري ديوان عبد القادر بطبجي مداح األولياء الصالحين

نموذجا ،مجمة الخطاب مجمة دورية محكمة تصدر عن مخبر تحميل الخطاب ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،العدد

الثامن .2011

 .3اليندسة اإليقاعية وتشكيالتيا المغوية في الشعر الجزائري المعاصر

–شعر مصطفى الغماري أنموذجا ،-مجمة

البحوث والدراسات ،مجمة دورية أكاديمية نصف سنوية محكمة دوليا ،يصدرىا المركز الجامعي بالوادي ،العدد الثاني

عشر( ،)12السنة الثامنة ،رجب 1432ىـ  -جوان (يوليو) .2011

 .4جماليات التصوير الفني في شعر ابن التريكي

–مقاربة في الخطاب الشعري الشفوي الجزائري ،-مجمة منتدى

األستاذ ،مجمة دورية أكاديمية محكمة تصدر عن المدرسة العميا لؤلساتذة قسنطينة ،العدد العشر(

.2011

 )10سبتمبر

 .5المضامين الثورية لمنشيد الوطني الشعبي الجزائري أناشيد الشاعر المجاىد البشير بن الصغير البسكري الزيباني

نموذجا ،مجمة الممارسات المغوية ،مجمة نصف سنوية محكمة تصدر عن مخبر الممارسات المغوية في الجزائر،

جامعة مولود معمري تيزي وزو ،عدد خاص ،ماي . 2013

 .6جيود الدكتور عبد الحميد بورايو في دراسة الثقافة الشعبية الجزائرية المقاربة األنثروبولوجية لممثل الشعبي نموذجا،

مجمة تحميل الخطاب ،مجمة دورية محكمة تصدر عن مخبر تحميل الخطاب ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،عدد

خاص ماي .2013

 .7عمق التصوير البياني في القصيدة الشعبية الجزائرية بين الجمالية والتأثيرية -استنطاق فني لديوان محمد بمخير

شاعر الشيخ بوعمامة ،-مجمة األثر ،دورية دولية أكاديمية محكمة تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،العدد

 ،19جوان . 2013
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السيرة الذاتية لممشاركين في التكوين
المقب  :جديد
اإلسم  :صالح
آخر شيادة و تاريخ صدورىا:
شيادة الدكتوراه  - 2007شيادة التأىيل الجامعي – جامعة عنابة 2012
الرتبة  :أستاذ محاضر " أ "
الوظيفة  :أستاذ محاضر بقسم المغة العربية وآدابيا -رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات جامعة الطارف
التخصص  :األدب الشعبي
المجاالت العممية المشتغل فييا  :األدب الشعبي الجزائري – تحميل الخطاب – األنثربولوجيا
المنشورات الخمس األخيرة :
 .1الدور الوظيفي لمثقافة الشعبية الجزائرية واقع وآفاق بمجمة التواصل مجمة عممية محكمة تصدر عن جامعة باجي
مختار عنابة عدد  ،16جوان2006م.
 .2الخصائص المسانية والفنية لمسيرة الشعبية العربية بمجمة المسانيات والمغة العربية،مجمة نصف سنوية محكمة تصدر
عن مخبر المغة العربية والمسانيات قسم المغة العربية وآدابيا جامعة عنابة،العدد 2007،02م.
 .3البنية الفنية لمسيرة الشعبية العربية – دراسة في البناء السردي لسيرة الظاىر بيبرس ،مجمة التراث العربي ،مجمة
فصمية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ،سوريا ،العدد

 104السنة السادسة والعشرون كانون األول سنة

2008
 .4توظيف التراث الشعبي في النصوص السردية العربية الفصيحة من التقنية إلى الفنية ،مجمة التواصل مجمة عممية
محكمة ومفيرسة تصدر عن جامعة باجي مختار عنابة ،عدد  ،27جوان.2013
 .5أشكال التعبير في السيرة الشعبية العربية بمجمة الحداثة ،مجمة فصمية ثقافية محكمة تعنى بقضايا التراث الشعبي
والحداثة ،بيروت ،لبنان ،السنة الثامنة عشر األعداد  138 ،135ربيع – صيف .2012
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المقب  :رشيد
اإلسم  :حميم
آخر شيادة و تاريخ صدورىا :شيادة دكتوراه – 2005
شيادة التأىيل الجامعي – جامعة قاصدي مرباح ورقمة 2007
الرتبة  :أستاذ تعميم عالي
الوظيفة  :أستاذ تعميم عالي بقسم المغة العربية وآدابيا جامعة الطارف
التخصص  :المسانيات
المجاالت العممية المشتغل فييا  :المسانيات – تحميل الخطاب – الميجات -لسانيات النص-
المنشورات الخمس األخيرة :
-1حدود النص والخطاب بين الوضوح واالضطراب ،مجمة األثر  ،جامعة قاصدي مرباح-ورقمة. 2013 -
-2التيسير في كتب الفارسي مجمة الدراسات المغوية -المجمد الرابع ،عدد

 -2مركز فيصل لمدراسات المممكة العربية

السعودية 2013
-3اإلحالل الحركي في بنية فاء الثالثي مجمة الدراسات المغوية -المجمد الرابع ،عدد  -3مركز فيصل لمدراسات المممكة
العربية السعودية .2012
 -4منيج الحمزاوي في ترجمة المصطمح المساني  ،مجمة التعريب ،المنظمة العربية لمتربية و الثقافة والعموم  ،ع

دد ،38

دمشق2013
-5الضرورة الشعرية عند ابن جني  ،مجمة قراءات  ،مخبر القراءة  ،بسكرة ع  2014 ،2قسم المغة العربية
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المقب  :شنوقة
اإلسم  :السعيد
آخر شيادة و تاريخ صدورىا :شيادة دكتوراه دولة 2002
الرتبة  :أستاذ تعميم عالي
الوظيفة  :أستاذ تعميم عالي بقسم المغة العربية وآدابيا جامعة الطارف
التخصص  :المسانيات
المجاالت العممية المشتغل فييا  :المسانيات – النحو الوظيفي – المسانيات التطبيقية
المنشورات الخمس األخيرة :
 .1المدارس النحوية ،منشورات دار الحكمة ،مصر  ،مارس .2010
 .2التعميل النحوي ،مجمة العموم اإلنسانية ،دورية محكمة ،العدد .2010 ،35
 .3بنية النص في الحكاية الشعبية ،منشورات

جامعة الطارف ،عدد إلكتروني خاص بالممتقى الوطني حول الثورة

التحريرية في األدب الجدزائري ،ديسمبر .2013
 .4الخصائص المسانية لممقامات ،مجمة المسانيات والمغة العربية ،مجمة نصف سنوية محكمة تصدر عن مخبر
المغة العربية والمسانيات قسم المغة العربية وآدابيا جامعة عنابة،العدد 2008،03م.
 .5التعميل النحوي التعميمي والقياسي في شرح ابن يعيش لممفصل

 ،مجمة العموم اإلنسانية ،دورية محكمة ،العدد ،35

.2010
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المقب  :عبيدي
اإلسم  :نوار
آخر شيادة و تاريخ صدورىا :شيادة دكتوراه – 2011التأىيل الجامعي جامعة عنابة .2013
الرتبة  :أستاذ محاضر " أ "
الوظيفة  :أستاذ محاصر بقسم المغة العربية وآدابيا  -عميد كمية اآلداب والمغات – جامعة الطارف
التخصص  :المسانيات
المجاالت العممية المشتغل فييا  :الميجات – عموم المسان –الثقافة الشعبية– االعالم واالتصال
المنشورات الخمس األخيرة :
- 1المثل دراسة لسانية ،مجمة معارف ،مجمة دورية محكمة تصدر عن المركز الجامعي بالبويرة ،العدد الرابع ،أفريل
. 2008
 - 2التفكير المغوي عند الفخر الرازي ،مجمة كمية اآلداب والمغات ،دورية محكمة تصدر عن جامعة محمد خيضر
بسكرة ،العدد  10جوان .2012
 - 3لغة القومان وثقافتو

–دراسة ميدانية مدينة عنابة ،جامعة الطارف ،الممتقى المغاربي حول األدب الشعبي

والدراسات النقدية ،ديسمبر .2013
 - 4ارىاصات الثورة في رواية لبيك حج الفقراء لمالك بن نبي ،جامعة الطارف ،الممتقى الوطني حول الثورة التحريرية
في األدب الجدزائري ،ديسمبر .2013
 - 5رسالة ألحمد رضا حوحو دراسة وتحقيق  ،جامعة الطارف ،الممتقى الوطني حول مناىج البحث في المغة واألدب،
ديسمبر .2013
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ثطبلخ تهخٛض
خبطخ ثبنتّكٕ ٍٚنُٛم شٓبدح انذّكتٕساِ
يثحظخٚ :دت أٌ ٚؤ ّشؽ ػهٗ ْػِ انجطبلخ ك ّم يٍ ػًٛع انك ّهٛخ انًؼُٛخ ٔؼئٛف انًدهف انؼهً ٙنٓب ،كًب ٚدت أٌ ُرؽفك
ثًسبضؽ ان ُّعٔح اندٕٓٚخ ندبيؼبد انشؽق.








انكهّٛخ/انًؼٓع :

انًؤقّكخ :جامعة الشاذلً بن جدٌد – الطارف
انمكى  :قسم اللغة العربٌة وآدابها
انًٛعاٌ :لغة وأدب عربً
ان ّ
شؼجخ :دراسات أدبٌة
ػُٕاٌ انزّكٕ :ٍٚاألدب الشعبً والدراسات اللسانٌة
يكؤٔل انزّكٕ( :ٍٚاالقى ٔا نّلمت) عبد اللطٌف ح ّنً ان ّؽرجخ  :أستاذ محاضر " أ "

اآلداب واللغات

أٔل رأْٛم
ربؼٚص ّ
أٔل ردعٚع
قُخ ّ
ػعظ انطّهجخ انًكدّ ه ٍٛف ٙانكُّخ األٔنٗ
ػعظ انطّهجخ انًكدّ ه ٍٛف ٙانكُّخ انثبَٛخ
ػعظ انطّهجخ انًكدّ ه ٍٛف ٙانكُّخ انثّبنثخ
ػعظ انطّهجخ انًكدّ ه ٍٛف ٙانكُّخ انؽّ اثؼخ
انؼعظ اإلخًبن ٙنهطّهجخ انًكدّ هٍٛ
قُخ انزّدًٛع
فشلــخ انتّأطٛــــــش
انًؤقّكخ األصهّٛخ

انؽّ رجخ

االقى ٔانهّمت

جامعة الشاذلً بن جدٌد  -الطارف
جامعة الشاذلً بن جدٌد -الطارف
جامعة الشاذلً بن جدٌد -الطارف
جامعة الشاذلً بن جدٌد -الطارف
جامعة الشاذلً بن جدٌد – الطارف

أستاذ محاضر " أ "
أستاذ محاضر " أ "
أستاذ تعلٌم عالً
أستاذ تعلٌم عالً
أستاذ محاضر " أ "

عبد اللطٌف حنً
صالح جدٌد
حلٌم رشٌد
السعٌد شنوقة
نوار عبٌدي

جامعة  20أوت  – 1955سكٌكدة

أستاذ محاضر " أ "

عبد القادر نطور

جامعة  20أوت  – 1955سكٌكدة

أستاذ محاضر " أ "

عبد الحق منصور بوناب

جامعة  20أوت  – 1955سكٌكدة

أستاذ محاضر " أ "

موسى مرٌان

جامعة  20أوت  – 1955سكٌكدة

أستاذ محاضر " أ "

ولٌد بوعدٌلة

جامعة  20أوت  – 1955سكٌكدة

أستاذ محاضر " أ "

عبد القادر نطور
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