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 المجلس العلمي ينظم
 .داب واللغات والفنونلآلكلية ا

 جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 داب واللغات والفنونلآفي ا للطلبة الباحثين الملتقى العلمي الأول

 في موضوع:
 .وتحليل الخطاب المناهج العلمية

Méthodes scientifiques 

 et analyse du discours 
 والفنون. تبكلية الآداب واللغا .2021ماي  25/26يومي 

 الديباجة
بالحضور المحدود يسمح الملتقى العلمي الذي ينظم عن بعد المناهج حول موضوع: )  و

داب واللغات والفنون لآ( الموجه الى طلبة الدكتوراه لكلية اوتحليل الخطاب العلمية
من تكوين نظرة حول واقع البحث عند هؤلاء الطلبة في هذه الفترة الصحية 
الصعبة التي نعيشها، ، كما تسمح هذه الفرصة العلمية على مساعدة الطلبة على تجاوز 
العوائق النفسية التي خلفها الوضع الصحي والاستئناف بإرادة وتفاؤل في مسار 

 البحث العلمي .
يز أومن  ن يقف أهميته ودوره حرص الملتقى العلمي أجل رفد البحث العلمي وتعز

تحليل الخطاب ويختبر  مناهجعلى جهود الطلبة في ضوء المجالات الرحبة التي تتيحها 



بة الظواهر اللسانية والفنية والجمالية التي تشكل  بالمقابل نجاعة هذه المناهج في مقار
 .القاسم المشترك بين الطالبة الباحثين

العلمي أن يختار موضوعا مشتركا للطلبة، منطلقا من طبيعة  الملتقى رادألهذا 
التي تشكل موضوعات البحث   وعناوين البحوث في رسائل الدكتوراهالتخصصات 
اللغات والآداب والفنون، كي يسمح ميادين  الكلية في  المنتمين إلىلدى الطلبة 

للطلبة الباحثين في شتى الفروع العلمية للكلية ولغاتها من المشاركة العلمية في هذا 
العلمي الذي سيحظى فيه طالب الدكتوراه  من المرافقة الجيدة  من قبل الملتقى 

معاينة  كوين في الدكتوراه من أجل مخابر البحث وفرق التو  الأساتذة المشرفين
 مسارات البحوث والتكفل بتوجيهها  وحشد الحلول المناسبة لها.

 .أهداف الملتقى
 طلبة الكلية. عندمعاينة واقع البحث 

 تقييم المكتسبات المعرفية للطالب الباحث.
 .قياس مستوى التحكم في منهجية البحث العلمي

بداعيتدعيم الفكر العلمي   .عند الطالب الباحث والإ
يز ثقافة البحث العلمي  .تعز

ير البحث العلمي في ميادين ا  .داب واللغات والفنونلآتطو
 
 
 

 محاور الملتقى:



Méthodologie et recherche scientifique en langues, 

littérature et arts. 

Méthodologie et analyse du discours littéraire (poésie / 

prose). 

Méthodologie et analyse du discours linguistique 

(discours oral et écrit). 

Méthodologie d'analyse du discours artistique (théâtre, 

art plastique, cinéma..) 

Méthodologie et rhétorique du discours (en parole, 

image et présentation théâtrale) 

Discours pédagogique et enseignement des langues. 

Linguistique du discours et traduction entre langues. 

Méthodologie en linguistique pragmatique et analyse du 

discours. 

Méthodologie en littérature comparée et critique 

culturelle./langue. Culture et civilisation. 

Méthodologie d'analyse dans le discours postcolonial. 

Discours conversationnel et intertextualité 

Analyse du discours féministe dans la fiction et la 

poésie. 

Méthodologie d'analyse phonologique 

 داب والفنون.ولآالمنهجية والبحث العلمي في  اللغات 
 وتحليل الخطاب الأدبي) شعر/ نثر( المنهجية

 المنهجية  وتحليل الخطاب اللغوي ) الخطاب الشفهي والكتابي(
 المنهجية في تحليل الخطاب الفني) مسرح ،فن تشكيلي ،سينما ...(

 المنهجية  وبلاغة الخطاب ) في الكلمة والصورة والعرض المسرحي(
 المنهجية وخطاب الترجمة.

 م اللغات.الخطاب التعليمي و تعلي
 لسانيات الخطاب والترجمة بين اللغات.

 المنهج في اللسانيات التداولية وتحليل الخطاب
والاستشراق. المنهجية في الادب المقارن والنقد الثقافي  

 السرديات وتحليل الخطاب.
ما بعد الكلونيالي منهجية التحليل في الخطاب  

 الخطاب الحواري والتناص 
في الرواية والشعر تحليل الخطاب النسوي  

 التحليل الصوتي للخطاب.
حديثة()القديمة وال أدوات تحليل الخطاب في فنون النثر العربي.  

 الآداب العالمية وتحيل الخطاب.
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 شروط المشاركة في الملتقى.
 



ين في الدكتوراه( في  الملتقى بية. الفنون. قسامأمفتوح لطلبة الكلية )طور التكو اللغة العر  

ية. اللغة الفرنسية. اللغة   لمانية.الأاللغة الانجليز  

  ،الة الدكتوراه.البحث.. عنوان رسعنوان  ،. اسم ولقب الطالب )ة(يكتب في بداية البحث.
سجيل الحالية في مع ذكر سنة الت ،. التخصص)ة(. المشرف ستاذ. اسم ولقب الأقسم الانتماء 

 الدكتوراه.
.العلمية للطالب بالرسالةيكون على صلة أن  يشترط في البحث المقدم   

.ةصفح 21يقل عن  لاو، صفحة   15ن يتجاوز البحث المقدم ألا يجب   

يشترط:  و

مع ذكر الكلمات المفتاحية. ،بملخصن يسبق البحث أ  

.و مقدمة تبين فيها الاشكالية والهدف أو الأهدافأأن يسبق البحث تمهيد   

خلصة .و خاتمة تذكر ضمنها النتيجة أو النتائج المستأن ينهى البحث بخلاصة أ  

يبعث على العنوان التالي: - يكتب البحث على صيغة وارد و  

 مواعيد الملتقى:

.علان عن الملتقىلإا 2021/فيفري/ 82  

.2021/مارس/ 21جل لقبول الملخصات أخر آ  

.2021ماي  10آخر أجل لقبول بحوث المداخلات كاملة.   

elmajalla22@gmail.com 

 



 

 رئيس اللجنة: د. عواد عبد القادر.

اللجنة:عضاء  أ  

بي مصطفى.أ.د قندسي عبد القادر. / أ.د غروسي قادة./. أد. غر  

جلال عبد القادر./ د. أ.د جلول سائح نادية/ شعيب سليمةد بن   

ية. د. / د. بلمبروك فتيحة./ د. قرقوة بدرة.مولاي حور  

/.د. بوسعيد جميلة./ بن عون الطيب.د. صلاي محمد  

د. شهرة بلوفة. / د. بن عايشة عباس..مسلم عائشة.د.  

عبد ال كريم. د. شرقي نورة./ د. بوخموشة الياس. د. بلحاج  

/د. لعروسي مراد./ د. مختار الزواوي./د. عشابي عبد القادر.د. مرزوق محمد.  

./ د. مهاجي فايزة/  د.بن سنوسي سعادد. بوخاتمي زهرة.  

 


