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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

                                     جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

 قسم: اللغة العربية

 
 

 
 
 
 
 

ف عىل الندوة:   د. يعرب جرادي المشر

 أ.د. زين الدين بن موىس.  مسؤول اللجنة التنظيمية: 

 ندوة تكوينية.  النوع: 

ن العرب.  الموضوع:  ي أعمال اللسانيي 
، قراءة فن اثية للبحث التداولي  الخلفيات التر

 م2021/ 06/ 09االنعقاد: تاري    خ 

 حضورية الصفة: 

 قاعة التعليم المتلفز. المكان: 

 ثالث ساعات.  المدة: 

 المشاركون: 

 03 أستاذ محاضر ب

 02 أستاذ محاضر أ

 05 المجموع

 بطاقة فنية 

 خاصة بنشاط علمي أو ثقايف
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 : التعريف

ي قام بها أعالم 
تحاول الندوة تقديم أهم الدراسات التداولية المعارصة، التر

 . ي ي العرن 
 البحث اللسانن

 : اإلشكالية

الطلبة فهم المناهج أو التيارات اللسانية المعارصة، يستعصي عىل كثت  من 

ين عاما،  ي اشتغل بها اللسانيون العرب عىل مدى عشر
ي ذلك التداولية، التر

بما فن

ي وقضاياه،  ي مدى فعاليتها أو خدمتها للسان العرن 
لمقاربة مفاهيمها، والبحث فن

قدم مة؛ توقد كان من نتيجة بحوثهم؛ الوصول إل خلفيات تراثية متنوعة وزخ

ي صورته الغربية، وتتناغم واألصول 
بديال وجيها وأصيال للبحث التداولي فن

 . ي اإلسالمي  الحضارية والثقافية للعالم العرن 

 : أهداف الندوة العلمية

  .تقريب المنهج التداولي للطلبة 

  .توسيع اآلفاق البحثية للطالب 

  . اثية للبحث التداولي  استكناه الخلفيات التر

  صيل للبحث اللغوي بقسم اللغة العربية. خدمة الخط األ 

 : محاور الندوة العلمية

  :الخلفية البالغية.  المحور األول 

  : ي
 الخلفية األصولية.  المحور الثانن

  :ية.  المحور الثالث  الخلفية التفست 

  التكاملية.  الخلفيةالرابع: المحور 
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  :ي الندوة من خارج الجامعة
 . ال أحد  األساتذة المشاركون فن

  ي الندوة من داخل الجامعة: األساتذة
 خمسة أساتذة.  المشاركون فن

ر ب  : بحثالالقائمة االسمية لألساتذة المشاركي 

اسم ولقب 

 األستاذ

المؤسسة  عنوان المداخلة

 األصلية

 الوالية

يعرب  . د 

 جرادي

ي نظرية 
ن
تشابه ف ـُ شتبه والم ـُ الم

ي اإلسالمي  اث العرن  ن التر الخطاب بي 

من الرحواللسانيات الغربية، عند عبد 

 الحاج صالح

جامعة األمت  

عبد القادر 

للعلوم 

 اإلسالمية

 بسكرة

د. نور الدين 

 بوزناشة

ي البالغة العربية قراءالبعد الت
ة داولي فن

ي منجز محمد العمري
 فن

جامعة األمت  عبد 

القادر للعلوم 

 اإلسالمية

 سطيف

 د د. محم

 عايش

المعتن ومسالكه عند محمد يونس 

 عىلي 

 جامعة األمت  عبد 

القادر للعلوم 

 اإلسالمية

 تيسمسيلت

د. خالد 

 لصحب

ن االستلزام  مفهوم المخالفة بي 

ي دراسة نقدية 
الحواري والمنطقر

ي كتاب علم التخاطب 
تحليلية فن

 اإلسالمي لمحمد يونس

جامعة األمت  عبد 

القادر للعلوم 

 اإلسالمية

 قسنطينة

يد  ر د. الي 

 بلعمش

عند المفشين من  المنىح التداولي 

 . ول وقواعد التفست  ن
 خالل أسباب التن

جامعة األمت  عبد 

القادر للعلوم 

 اإلسالمية

برج 

 بوعريري    ج

 


