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Kheira  
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 السياسة اللغوية في الجزائر وتعميم العربية

للمؤتمر  70الكتاب 

الدولي الثاني للغة 

 العربية
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 العربية الرسمية في قناتي الداخلية والثالثة
 مجلة اللغة واالتصال
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 اللغوية
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Mme. 

BELKHAMSSA 

Karima 

MCB 
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 التفاعل بين الكاتب و القارئ في النص األدبي
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32 2009 
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Mme .CHIBANE 

Nouara 

MCB 

أنموذجا-الجامعي-الخطاب التعليمي-واقع اللغة العربية في ظل الظواهر السوسيو لسانية 384-300 3703 عدد خاص الممارسات اللغوية    

 

ISSN2170-0583 

 

00-87 3703 02 األثر  تصنيف أفعال الكالم في الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب باللغة العربية   
0003-2203  

 

جامعة الجزائر أنموذجا/استراتيجيات الخطاب التعليمي العلمي الجامعي  
مقاربات في األدب 

 والعلوم اإلنسانية
73 3700 022-042  ISSN 2170-063X 

التعليمي والعلمي الجامعيمفهوم الخطاب  27-34 3770 00 التبيين    
1111-2557 

 

04-08 إنسانيات  دراسة تداولية للخطاب التعليمي الجامعي باللغة العربية   3770 030-044  
ISSN 1111-2050 

 

Mme. HAOUCHI 

Aida 

MCB 

 

 

 سيميوطيقا بورس أنموذجا- ترجمة المصطلح االنجليزي إلى اللغة العربية 

المجلة المغاربية للغات 

اللسانيات والتعليمية في )

مجلة سنوية(. المغرب  

4العدد  3702 
 

00 

 

ISSN : 2253-0673 

 آليات التواصل اللغوي و غير اللغوي من المفهوم إلى الوظيفة
مجلة الصوتيات  

 بجامعة البليدة
02العدد   

أفريل   

3702 
042 ISSN : 1112-6426 

 آليات الوظيفة األسلوبية في رواية التفكك لرشيد بوجدرة

مجلة األدب المغاربي 

 والمقارن الرباط

 المغرب

 84 3702 العدد السادس
قم اإليداع ر

3778/7700:القانوني  

 الحالة االتصالية في رواية التفكك لرشيد بوجدرة
مجلة الخطاب بتيزي 

 وزو
02العدد   

جانفي  

3702 
40 

SSN : 11-12-7082 

Elxitaab.lad@gmail.

com 

 . جامعة بجاية أنموذجاـ2011  2طلبة ماستر  -إشكاالت تفاعل الطلبة مع المدونة اللسانية والمعالجة اآللية للنصوص
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education 

المغرب   

N3 
Novembre 

2012 
225 ISSN:2028-1897 

الورقي و الرقميالمدونة اللسانية بين البعدين   
بمجلة مبدأ للدراسات 

(التونسية)األدبية   
 00 3703 العدد الثاني

Mabda.revue@gmai

l.com 

 لسانيات النص من المفهوم إلى اآلليات اإلجرائية

مجلة جامعة ابن رشد 

في هولندا دورية علمية 

 محكمة

العدد السابع 

ديسمبر كانون 

 األول

3703 83 

رقم التسجيل في هولندا 

74040043 

URL :www.averroes

university.org 

 المصطلح السيميائي بين بورس و الجاحظ

كتاب أعمال الملتقى 

التراث )الوطني األول

وجديد القراءات النقدية 

المركز الجامعي ببرج 

 بوعريريج

ماي70،07)  مطبوعات المركز الجامعي  037 3700 

األورغنون السيميائيبورس بين المنطقين األرسطي و الكانطي،   30 3700 العدد الثاني مجلة أيقونات 
منشورات رابطة سيما 

 للبحوث السيميائية

 المصطلحية و موسوعية الرؤية المتخصصة في قاموس

Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 

بمجلة الصوتيات 

 المحكمة
 ISSN : 1112-6426  3774 العدد السادس

 سيميولوجيا التواصل اللغوي عند الحيوان

كتاب أعمال الملتقى 

الخامس للسيمياء 

جامعة بسكرة)  

3774 3774 565 
Adab_arabi@yahoo.

fr 

 اإلبالغية بين اللسانيات و السيمياء
مجلة التبيين الثقافية 

 المحكمة
34العدد   3774 22 

ISSN:1111-2557 

 



 

 

AMOURI Said 

MCB 

 

 

 

 

 

 

بسكرة.التسنين السردي بين الوظيفة اللغوية و الوظيفة االديولوجية  

 

 

اإلنسانيةمجلة العلوم   23 3702   

مقاربة مفاهمية.النص/الخطاب/ االيدولوجيا ورقلة.األثرمجلة    00 3702   

جامعة بجاية-اإلنسانيةفي العلوم  األكاديمياالنترنت وواقع البحث  تلمسان.الفكر المتوسطي   3 3702   

العربية المتحدة اإلمارات.السينمائيالمعنى في السرد  إنتاجسيرورة     3700  عجمان للدراسات 

BEN LEBBAD 

Salam 

MAA 

أنموذجا -الرمز الشعري في القصيدة الشعبية قصيدة عمر موسى روينة  30العدد  القلم   2013 200 ISSN :1112-69-06 

08العدد الصوتيات البعد االجتماعي ألسطورة أنزار  3702 300 
 

ISSN :1112-6426 

 الشخصية الرمزية لألمير عبد القادر من خالل القصيدة الشعبية
مركز )دراسات أدبية 

(البصيرة  
70العدد  3774أوت    111 ISBN :2170-046X 

 

 

 

 

 

 

 

IDRIS Samia 

MAA 

 

 

 

 

 

 

 ما وراء الحوارية فالدمير كريزنسكي ـ ترجمة

 

 

 الخطاب

 

 

11 

 

 

2013 

 

218-189 

 

ISSN11-12 7082 

ورحلة البحث عن المهدي المنتظر..التخيل التاريخي في رواية  حوبه  جوان 3703 12 الخطاب   02 – 073  ISSN11-12 7082 

 10 الخطاب على ما يقدر األدب ؟ السوسيونقد األدبي و نقد الخطاب االجتماعي  لمارك أنجينوـ ترجمة
جانفي    

3703 
020- 044  ISSN11-12 7082 

333ـ 000 2011 09 الخطاب أنماط اشتغال االستعارة في البالغة الجديدة   ISSN11-12 7082 

 الرواية الجزائرية الحديثة بين الهوية الثقافية و الهوية السردية 
الرواية بين ضفتي 

 المتوسط

أعمال يوم 

 دراسي
023ـ 000 2011  44-430-0080-004  

المغاربي في الخطاب الروائي الجزائري المخيال 3770ماي 05 الخطاب  40ـ  30   ISSN11-12 7082 

ماي 3774 03 الخطاب مسائل في نظرية الترجمة و الترجمة األدبية  228ـ 280   ISSN11-12 7082 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BENALI 

Lounis 

MAA 

48-30 3703 00 الخطاب الثقافة البصرية وصراع األنساق الثقافية   00-03-0743  

تحليل الخطاب االستعماري عند ادوارد سعيد :مالمح من إشكالية الهوية  27-80 3702  كتاب جماعي    
004-0020-220-87-7  

 

من االستالب التاريخي الى الفعالية النقدية                                                   : في نقد الخطاب االستعماري : ادوارد سعيد 

                        
807-800 3702  كتاب جماعي  004-208-73-0742-7  

Mme .BOUGRIDA 

Fadila 

MAA 

(مقال(.)تناول تداولي للخطاب الثوري)مفهوم المقاصد وعالقتها بالخطاب  3707جانفي العدد السادس مجلة الخطاب    342 
 

ISSN 11-127082 

(كتاب)-دراسة تداولية–استراتيجيات الخطاب في النشيد الوطني  0ط دار ميم للنشر   3703 340 
ISBN 978-9947 
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ALIK Kaissa 

MAA 

السنة الخامسة أنموذجا-واقع تدريس التعبير و التواصل بالمدرسة االبتدائية  N° spécial 2010 645-662 2011-1141 الممارسات اللغوية 

 222-204 2006 01 معارف ظاهرة العدول عن القواعد االختيارية في لغة الشعر دراسة في ضوء النحو التوليدي التحولي 
 

ISSN1112-7007 

المقاربة التواصلية وتعليم اللغة العربية وتعلمها      
Les recherches de 

RUSICADA 
03 2005 206-219 

 

ISSN 112-4466 



GUELAILA Omar 

MAA 
74/70 المعتمد في االصطالح الحضور والغياب في الخطاب الشعري  3703 44 

 

 

0000/0000  

 

 

 

NESSARK Zineb 

MAA 
"رجل من غبار"من خالل  شعرية  قصيدة عاشورقي    3770  كتاب 

MESSALI Lynda 

MAA 

 الفضاء المكاني في رواية عابر سرير ألحالم مستغانمي

منشورات مخبر تحليل 

جامعة مولود )الخطاب 

معمري تيزي 

(دار األمل()وزو  

3035 2009  ISSN : 11-12-7082 

المتخيل السردي  في الرواية السنوية الجزائرية إشكالية  

منشورات مخبر تحليل 

جامعة مولود )الخطاب 

دار (معمري تيزي وزو

 األمل

3770جانفي  العدد الرابع   
-7-3220 -4-الردمك

0080-004  

 

KHALFI Hocine 

MAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتحليل الخطاب البالغة:كتاب   3700  منشورات االختالف 
 

 

التناص المقارن في قصة وللضفادع حكمة للسعيد بوطاجين :دراسة  
لوالظالكتاب النص   

 
    

رواية خطوة في الجسد لحسين عالم أنموذجا: مشكالت الخطاب الروائي الجزائري :مقال  
 مجلة الخطاب

 
    

الداللة ةوال محدودينسقية اللغة :مقال       مجلة الخطاب 

البالغية للنظريات الداللية الحديثة األصول: االستعارة والكناية : مقال مترجم الخطاب مجلة       

خطبة وزير الشؤون الدينية أنموذجا: السياسي في الجزائر-الخطاب الديني: مقال  مجلة الخطاب 
 

 
   

BETATACHE 

Boualem 

MAA 

لكاتب ياسين أنموذجا تطبيقيا( نجمة)الثغرات الروائية بين األنواع والوظيفة، رواية  072-40 3702 02 الخطاب   

 

ISSN : 11-12 7082 

 

OUMOKRANE   

Hakim 

MAA 

 العنوان و دالالته في رواية األزمنة المتوحشة لجياللي خالص: ـ نشر مقال

 

مجلة القصة  تصدرها 

 جمعية الجاحظية
2/العدد  3770   

 (ألف ليلة وليلة)دراسة سيميائية لحكاية توود الجارية: نشر مقال

 
   3777  3العدد  مجلة التبيين

 أزمة الذات من خالل الشمعة والدهاليز للطاهر وطارالمثقف و نشر مقال  
 

02العدد مجلة التبيين  3777   

CHIBANE 

Said 

MAA 

  59-3 5 3770 3 معارف الرمز في الشعر الجزائري المعاصر

 37 التبيين مفهوم الرمز عند السيميائيين و علماء النفس
 

3772 
30-20  0000-3440  

االمتدادتحليل الخطاب بين األصل و   32 التبيين 
 

3778 
40-40  0000-3440  

040-020 3703 8 الخطاب للصوفي حوار الحضارات بين الممكن والمستحيل ،نحو رؤية صوفية كبديل  3307-3770  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme .BERREKSI 

Kamila 

MAA 

ألبي حيان التوحيدي" اإلمتاع والمؤانسة"الضوابط التداولية للخطاب الرئاسي في كتاب  واألدب اللغة   00 3772 034-083   

(مقاربة تداولية)كتاب اإلمتاع والمؤانسة بين سلطة الخطاب وقصدية الكتابة  0ط    3778   

TAKERKART 

Khouthir 

MAB 

القرن الثاني عشر الميالدي إبانالتواصل الثقافي والحضاري بين بجاية الحمادية و الضفة الشمالية للمتوسط   

Actes de colloque 

international sur 

l’internationalité 

spéci 

Nord/sud u.bejaia 

 3770   

73العدد مجلة الملحق المهارات القرائية وأثرها في تنمية الملكة اللسانية لدى الطفل  3774 138-157  

 المهارات القرائية وعالقتها بالصيرورة المعرفية للطفل
 مجلة الملتقى 

س.ط.زج  
01 3772 154-165  

MEDOUAS Zina 

MAB 
 308 3770 74 اللغة العربية طبيعة الدرس اللغوي العربي

 

 

 

TABTI Yamina 

MAB 

 07 الخطاب التواصل الحجاجي في الخطاب الصوفي
3703 

 
  

 73 الخطاب الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي
3770 

 
  

IBAOUENE Said 

MAB 
منطق العالقات في الفكر العالمي: والعالمة االستدالل والدليل  70عدد الخطاب  3700جوان   

 

 

 

 

 

LATRECHE  Leila 

MAB 

"نبذة تاريخية"أثر الفقه في اللغة  00العدد  مجلة اللغة العربية    240-0003:م.م.د.ر 384    



2. Communications lors de colloques et journées d’études 

Nom &prénom de 

l’enseignant&grade 
Titre de la communication Lieu Dates Année observation 

Mme.Kasri Kheira 

MCB 

 

 

 

 

 السياسة اللغوية في الجزائر وتعميم العربية
دبي االمارات العربية 

 المتحدة
0ـ 07  3702  

د بقسم اللغة العربية وآدابها.م.نظام ل ماي 2ـ 0 المركز الجامعي بالمدية   3770 
 

 

فبراير 00ـ 37 جامعة وهران العربية الرسمية في القناتين الداخلية والثالثة بين كفاءة االعالمي وقيود الوضع اللساني  3772 
 

 

04ديسمبر جامعة بوبكر بلقايد تلمسان المنهج السيميائي في ضوء المناهج االخرى .08.02 3774  

النصوص السرديةقيمة المكون الخطابي عند تحليل  أفريل 00ـ 37 جامعة محمد خيضر بسكرة   3778 
 

 

(واقع وآفاق) الترجمة في الجامعة  30ـ 70 جامعة منتوري قسنطينة   3770 
 

 

ماي 0ـ 4 جامعة منتوري قسنطينة تنظيم األعمال التطبيقية واألعمال الموجهة وعالقته بالبرنامج    0008 
 

 

 

BELKHAMSSA 

Karima 

MCB 

التلقي في االدب االلكتروني في الجزائرفعل    2012 5-3نوفمبر بجاية 

 تجليات الحكاية الشعبية في الغناء القبائلي
 تيزي وزو

 
  2012 06ماي

 الموت و الحياة في مسرح كاتب ياسين
 قالمة

 

 27-25أكتوبر

 
  2011  

  2010 30-26أكتوبر قالمة الشخصية في رواية نجمةدراسة سيميائية

 القارئ في أعمال كاتب ياسين
 

 تيزي وزو
  2009 28-27ديسمبر

 المتلقي و اليات التأويل في الخطاب االدبي
 

 بجاية
  2009 4-3ديسمبر

  2008 14-13ديسمبر مستغانم التفاعل بين الكاتب و القارئ في النص االدبي

 البويرة بنية الشخصية في رواية نجمة لكاتب ياسين
 

 11-9ماي
2006  

 دور القارئ و فعل القارئ في تحديد هوية النص
 بجاية

 
   2002   



Mme .HAOUCHI 

Aida 

MCB 

 جامعة بجاية أنموذجاـ 3طلبة ماستر  -إشكاالت تفاعل الطلبة مع المدونة اللسانية والمعالجة اآللية للنصوص

 

الدار معهد طب األسنان 

 البيضاء المغرب
3703نوفمبر   3703 

  المؤتمر الدولي التاسع في 

The quality of education 

أكتوبر 30، 32 جامعة بجاية . المدونة االلكترونية في لغات التخصص  3700 
 اليوم الدراسي الخاص باللغات 

 التطبيقية

 .المصطلح السيميائي بين بوس و الجاحظ

 

بالمركز الجامعي برج 

 بوعريريج
ماي  0/07  3700 

الوطني األول؛ التراث  الملتقى

 العربي وجديد القراءات النقدية

 . إشكاالت ترجمة المصطلح االنجليزي إلى اللغة العربية

 
0/4/0أيام  جامعة وهران  3707 

الملتقى الدولي الرابع لعلوم 

 الترجمة و المعالجة اآللية للغات

 حاشيتا األورغانون السيميوطيقي البورسي / أرسطو وكانط

 

 معسكر جامعة

 
.مارس 02/00  3707.  

االملتقى الدولي الخاص 

 بالسيميائيات و فلسفة العالمة

.المصطلح السيميوطيقي البورسي و صعوباته الترجمية نوفمبر 8، 2 جامعة بجاية   3770 
الملتقى الدولي الخاص بالنقد 

 األدبي المعاصر

 .ترجمة أعمال بورس و فاعليتها التواصلية

 
نوفمبر 38/34/32 جامعة عنابة  3774.  

الملتقى الدولي الخاص بالترجمة و 

 التواصل

 .سيميولوجية التواصل  اللغوي عند الحيوان

 
نوفمبر 04/02/00 جامعة بسكرة  3774 

الملتقى الدولي الخامس للسيمياء و 

 النص األدبي

ديسمبر 4/2 جامعة سكيكدة التواصل السيميولساني بين بورس و الجاحظ  3772 
الملتقى الوطني الخاص بالتراث 

 النقدي و آليات القراءة

ماي 30/33 جامعة المسيلة التشفير والماوراء لسانية في رواية التفكك لرشيد بوجدرة  3772 
الملتقى الوطني  األول حول النقد 

 األدبي الجزائري

 المصطلحية و موسوعية الرؤية المتخصصة في قاموس 

Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage 
، سبتمبر37/30 جامعة البليدة  3772 

الملتقى المغاربي الخاص 

بالدراسات الصوتية و قضايا 

 المعجمية

مارس 00/37 خنشلة المكامن السوسيولوجية في السيميوزيس البورسي  3772 
الملتقى الدولي الثاني في الخطاب 

 النقدي األدبي المعاصر

BEN LEBBAD Salam 

MAA 

مارس 00و07 جامعة الوادي تمثالت الولي الصالح في الشعر الصوفي الشعبي الجزائري  3708 
 مداخل

 

 تحوالت القصيدة الشعبية في الجزائر
بجامعة عبد الرحمان ميرة 

 بجاية
نوفمبر 32و 34  منظم 3702 

 تحوالت القصيدة الشعبية في الجزائر
بجامعة عبد الرحمان ميرة 

 بجاية
نوفمبر 32و 34  مداخل 3702 

ماي02 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان دور الحوار في تخفيف حّدة التصادم بين العولمة والثقافة المحلية  3702 
 مداخل

 

أفريل 00 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان تجاذب الحوار والصراع الثقافي في العالقة مع اآلخر  3702   
 مداخل

 

أنموذجا -الرمز الشعري في القصيدة الشعبية قصيدة عمر موسى روينة   
بجامعة عبد الرحمان ميرة 

 بجاية

72،78،74 

 ديسمبر
 مداخل 3703

أفريل04 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان لغة التواصل الثقافي  3703 
 مداخل

 



ALIK Kaissa 

MAA 

اللغوية المنتهجة في الجزائر في تعليم النسق اللغوي الفصيح وتعلمه بالمدارس االبتدائية أثر السياسة 03-74 تيزي وزو   3703 
 

 

السنة الخامسة أنموذجا,واقع تدريس التعبير والتواصل بالمدرسة االبتدائية الجزائرية  03-70 تيزي وزو   3707 
 

 

ماي73 سكيكدة تنمية الملكة الخصابية بالنسق اللغوي الفصيح  3770 
 

 

دراسة في ضوء النحو التوليدي التحويلي-في لغة الشعر" االنحراف الداللي"تفسير ماي04 بويرة   3778 
 

 

أفريل30 عنابة تحليل نص أدبي مختار من كتاب السنة الثالثة ثانوي في ضوء المنهج التوليدي التحويلي  3778 
 

 

GUELAILA Omar 

MAA 

سنة من االستقالل   47تحوالت الكتابة األدبية والنقدية في الجزائر بعد  نوفمبر34/32 بجاية   3702 
 منظم

 

   بجاية الشعرية المغاربية رهانات العصر
 منظم

 

ديسمبر03 تيارت شخصية الكاتب على حمامى     3770 
 مشارك

 

أفريل34 تيارت ملتقى األدب الجغرافي ارتياد اآلفاق  3774 
 مشارك

 

MESSALI Lynda 

MAA 

خلفيات التشاكل/الرواية النساءية الجزائرية   
تيزي )جامعة مولود معمري

(وزو  
ماي34/30  ملتقى وطني  3702 

 خصائص الكتابة السنوية في الروائية الجزائرية المعاصرة
-جامعة عبد الرحمان ميرة

 بجاية
أفريل0  يوم دراسي  3703 

(من هوية الكتابة الى كتابة الهوية)الجزائرية الرواية السنوية   
المجلس األعلى لللغة 

الجزائر -العربية  
ماي 00  يوم دراسي  3707 

نوفمبر2/8 جامعة بجاية  تجليات السارد الرجل في الرواية السنوية الجزائرية   ملتقى دولي 3770 

(ياسمنة صالح نموذجا)اشكالية المتخيل السردي في الرواية السنوية الجزائرية   
تيزي )جامعة مولود معمري

(وزو  
ماي00/07/0  3774  

عنابة-جامعة باجي مختار  اشكالية التواصل والترجمة األدبية في ضوء نظريات الترجمة  
32/34 /38 

 نوفمبر
 ملتقى دولي  3774

KHALFI Hocine 

MAA 

سنة من  االستقالل47تحوالت الكتابة االدبية والنقدية في الجزائر بعد  :ملتقى وطني حول نوفمبر34/32 برج بوعريريج   3702  

االستراتيجيات و االثار-واقع الخطاب الديني في الجزائر:ملتقى وطني حول اكتوبر38/34 المركز الجامعي    3703 
 

 

تيزي وزوجامعة  الندوة التكريمية حول الدكتور السعيد بوطاجين   3770 
 

 

 3778 3778 جامععة بجاية  الملتقى الدولي لعبد الحميد بن هدوقة
 

 



BETATACHE 

Boualem 

MAA 

نوفمبر 72/78 بجاية الترجمة اآللية للخطاب األدبي والنقدي  3774 

الملتقى الدولي األول حول 

الخطاب النقدي العربي بين 

 التنظير والممارسة

OUMOKRANE   

Hakim 

MAA 

مفهوم الخطاب و النص و تحليل :  بمداخلة عنوانها اللغة، األدب، الثقافة: آفاق جديدة في الخطاب: لملتقى الدولي األول حولا 

 خطاب رواية الشمعة و الدهاليز للطاهر وطار

 

ماي  07ـ  74 الجامعة اآلردنية  2007  

 ملتقى تحليل الخطاب الذي نظمه قسم اللغة و األدب العربي 

 دراسة سيميائية لرواية كواليس القداسة لسفيان زدادقة : بمداخلة عنوانها
 جامعة تيزي وزو

02/00/04 

 ديسمبر
2002  

ماي 04/02/00 بلدية العلمة  المثقف و أزمة الذات من خالل الشمعة والدهاليز للطاهر وطار: عنوانها بمداخلة ,ملتقى الرواية الجزائرية و االستشراف  2001  

Mme .BERREKSI 

Kamila 

MAA 

الحدود واالستراتيجيات.الخطاب البالغي النصي 72/78/00 جامعة بجاية   3770 

قدمت هذه المداخلة في إطار 

فعاليات الملتقى الدولي 

الخطاب التقدي العربي بين "

 النظرية و الممارسة

قسنطينةجامعة  حداثة الحديث بين الثنائية والتعددية في اإلمتاع والمؤانسة افريل 30.34.30     3778 

قدمت هذه المداخلة في إطار 

فعاليات الملتقى الدولي 

التواصل المغربي بين القديم :"

والجديد في الدراسات األدبية و 

 اللغوية

 جامعة الجزائر  الضوابط التداولية للخطاب الرئاسي في كتاب اإلمتاع والمؤانسة
70/07/00 

 ديسمبر
3772 

المداخلة في إطار قدمت هذه 

فعاليات الملتقى 

التداوليات في :"الدولي

"الدراسات اللغوية واألدبية  

 3773  جامعة بجاية  الداللة الفوقية في محادثات التوحيدي مع الوزير ابن العارض

قدمت هذه المداخلة في إطار 

النص :فعاليات الملتقى الوطني

 والهوية

BESSOUF Djedjiga 

MAA 

لصالح باوية"االنسان الكبير"قصيدة, ابان الحقبة االستعمارية واشكاليتهاازمة الهوية   بجاية  
72-78-

ديسمبر74  
3703  

مقاربة أسلوبية" رمضان حمود"للشاعر الجزائري"قصيدة التلمني 30/27/72 بسكرة   3707  

72/70 دار الثقافة بسكرة محمد بلقاسم خمار"للشاعر "دراسة أسلوبية لقصيدة دعاء الحق  3707 
 

 

"ابن حمادوش الجزائري"أدب الرحلة من خالل رحلة  مارس30/27/20 سيدي خالد بسكرة    3707  

مارس32/38 باتنة ازمة الهوية عند مولود قاسم نايت بلقاسم  3707 
 

 



MEBARKI Houria 

MAA 
نوفمبر 72 بجاية النقد وتحديات الرقمنة  3770 

 

 

 

KHIAR Nourredine 

MAA 

78/03 جامعة بجاية حضور الموروث الشعبي في الشعر الشعبي االمازيغي  3703 
 

 

 avril 3702 تيزي وزو التعدد اللغوي في رواية لخضر لياسمينة صالح
 

 

Mme .RILI Nacera 

MAA 

نوفمبر 34/32 بجاية الهجرة واالغتراب في الشعر القبائلي بين الماضي والحاضر  3702 
 ملتقى وطني

 

 بجاية صورة المرأة في الشعر القبائلي القديم 
72/78/74 

 ديسمبر
 ملتقى مغاربي 3703

Mr. ACHOURI Ayet 

Allah 

MAA 

 

 2013 نوفمبر جامعة بجاية المخيال في أدب الطفل بين الوسائط التقليدية والحديثة
 

 

أنموذجا" الوصالإذا رمت قرب "الصورة االغترابية الصوفية عند أبي مدين التلمساني  قصيدة   2012 نوفمبر جامعة بجاية 
 

 

 2009 نوفمبر جامعة تلمسان المقاومة والثورة الجزائرية بين نار الرصاص ونور الكلمة
 

 

 2008 نوفمبر جامعة تلمسان الدراسات االستشراقية وآثارها
 

 

Hocine A/Karim 

MAA 
دراسة نحوية داللية.للشاعر فريد ثابتي " حنين"شعرية القصيدة في ديوان  03/78 بجاية   3702  

TAKERKART 

Khouthir 

MAB 

 صور من قيم المواطنة في فكر األمير عبد القادر الجزائري
دار .للقرآنالكريم 4األسبوع 

 االمام الجزائر
3/5 mars 2010 م.غ  

 Avril  2008 ورقلة  شعرية األقالم الغضة في شعر الطلبة
م.غ  

 

النظرية اإلجراءاتدراسة في :لجارك دريدا  المقوالت التفكيكية  
المركز الجامعي سوق 

 أهراس 
07/04avril 2006 م.غ  

دراسة في أنماط التكوين المتخصص:واألداءالتكوين بين الكفاءة   

4ème semaines 

cientifique nationale 

des universités 

16/21 avril 2005 

 

 نشرت ضمن أعمال الملتقى

 

 األبعاد الروحية والتربوية في شعر مفدي زكرياء
 مؤسسة مفدي زكريا 

 فرع غرداية
8mars 2005 م.غ  

 القيمة التبادلية للترجمة والحمولة المعرفية لها
الملتقى الدولي لتحليل 

 الخطاب ورقلة
3/5mars 3774 م.غ  

Compétence dans l’accomplissement de la conscience linguistique dans l’enseignement des 

langues 
F.LS.H.BEJAIA 17/19/MAI 2004 قيد النشر 

بوزريعة.أ.ع.م نحو فهم لساني لمشكالت التعليم بالجزائر  مارس4.8.2   غير منشورة  3778 

أي نمط للتواصل؟ ,الطفل بين لغة المدرسة و األسرة بوزريعة.أ.ع.م   4.8.2/00/72  3772  

La prise en charge des élèves  handicapés en Algérie C.r.d.s.c.o.oran 2011-2012 2002 
 قيد النشر

 



MEDOUAS Zina 

MAB 
 جامعة االغواط تجديد النحو بين الموضوعية والتعسف

افريل27  

ماي0-3  
3773  

TABTI Yamina 

MAB 

مارس74 تيزي وزو تنشيط يوم دراسي حول المراة   3770 
الدينيةمن تنظيم مديرية الشؤون   

 

النص والمنهج: الملتقى الدولي  افريل32-33-30 البويرة   3774 
 

 

عبد الحميد بن هدوقة :الملتقى الدولي  نوفمبر38-32-33 برج بوعريريج   3778 
 

 

LATRECHE Leila 

MAB 
االولى ابتدائي أنموذجا مهارات القراءة لدى تالميذ السنة-دور حفظ القرآن الكريم كبديل نوعي للممارسات اللغوية النموذجية نوفمبر8-2-3 جامعة تيزي وزو   3707  

OUZANE Rebiha 

MAB 
تعليمية النحو العربي في ضوء المقاربة بالكفاءات:عنوان المداخلة" تعليمية علوم اللغة العربية"الملتقى الوطني حول  ماي 72/78 قسنطينة   3700 

 

 

LABEHRI Djouher 

MAB 
يمنى العيد انموذجا-العربي الحديث اشكالية المصطلح في النقد نوفمبر 2 بجاية   3770  

Mme.GUELAILIA 

Nora 

MAB 

 تلمسان الملتقى الوطني المتخصص في اللغة العربية
افريل27  

ماي0/3  
 مشاركة 3773

مارس04/00 االغواط المصطلح في العلوم االنسانية  3773 
 مشاركة

 

Mme.OUMOKRANE  

Assia 

MAB 

 :االول حول الخطاب النقدي العربي بين التنظير والممارسة بمداخلة عنوانهاالملتقى الدولي 

 جماليات النص الساخر في التراث من منظور التداولية  أخبار الحمقى والمغفلين البن الجوزي نمودجا
ديسمبر 8و2 جامعة بجاية  3770  

 ـا لملتقى الوطني حول البالغة الجديدة والحجاج

 البعد البالغي والحجاجي للسخرية من منظور التداولية :بمداخلة عنوانها

 

ديسمبر  3و 0  جامعة مستغانم  3707  

 :النص العربي القديم واليات القراءة بمداخلة عنوانها: الموسومالملتقى الوطني األول 

 قصدية التواصل في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف لالبشيهي  

 

ماي 8و2 جامعة أم البواقي  3700  

    


