
        Filière d’arabe  

1- Publications : 

a- Publications Internationales  
 
 

Auteurs Titre         Journal 

 مولى فریدة

الجھد الجسدي بین االجالل و االذالل، قراءة 
في روایة تلك المحبة للروائي الجزائري 

 الحبیب السائح

كتاب مشترك : موسوعة الجنسیات 
 العربیة و االسالمیة

الكتاب الثاني، مظاھر الحب و الجنس 
 في الروایة العربیة

دار دجلة االكادیمیة، العراق، بغداد 
2021 

ISBN: 978-9922-9406-5-6  
مجلة دراسات و ابحاث، ( مصنفة.ج)،  شعریة االیقاع في خطاب النفري  مولى فریدة

2/ العدد 13المجلد   
تصدر عن جامعة زیان عاشور، الجلفة 

2021الجزائر   
https://www.asjp.cerist.dz/en/a
rticle/150413  

 مولى فریدة

العملیات االسنادیة في االستعارة الصوفیة، 
   االستعارة عند النفري انموذجا   

مجلة المارسات اللغویة (مصنفة ج)، 
 تصدر عن مخبر 2/ العدد 12المجلد 

 الممارسات اللغویة
جامعة مولود معمري، تیزي وزو/ 

2021الجزائر    
https://www.asjp.cerist.dz/en/
PresentationRevue/352  

 مولى فریدة

 التاویل السیاقي النصي لالستعارةالنفریة 

/ 16 ( مصنفة.ج)، المجلد مجلة الخطاب
2العدد   

 تصدر عن مخبر تحلیل الجطاب، جامعة
مولود معمري، تیزي وزو/ الجزائر  

2021 
https://www.asjp.cerist.dz/en/a
rticle/152911    

 
 
 
 فریدة مولى
 
 
 

قراءة ، الجسد المشتھى بین اإلجالل واإلذالل
في روایة  

 للروائي الجزائري الحبیب "تلك المحبة"
 السائح

 كتاب مشترك
موسوعة الجنسانیة العربیة واإلسالمیة، 

،الثاني الكتاب  
مظاھر الحب والجنس في الروایة 
 العربیة
، دار دجلة األكادیمیة،العراق ، بغداد

2021، 1ط  
ISBN: 978-9922-9406-5-6 

BETATACHE Boualem   2021مجلة الخطاب   مقاربة سیمیائیة  روایة نجمة لكاتب یاسنفي  
https://www.asjp.cerist.dz/en/arti
cle/152903  

BETATACHE Boualem 
 سیمیائیة العنوان في روایات مولود فرعون

   2021مجلة المدونة 
https://www.asjp.cerist.dz/en/arti
cle/157264  
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BETATACHE Boualem 
LAYADI Ahmed 

صورة االمیر عبد القادر بین تسجیل التاریخ 
 و تخییل السرد

   2021مجلة المعیار
https://www.asjp.cerist.dz/en/arti
cle/167173  

BETATACHE Boualem 
LAYADI Ahmed 

جدل التاریخي و السردي في الروایة 
روایة االمیر- –الجزائریة المعاصرة 

 لواسیني االعرج انموذجا 

مجلة الدراسات الثقافیة و اللغویة و 
  2021الفنیة 

https://democraticac.de/?pa
ge_id=54723    
 

ACHOUR Chafika   الشخصیات التاریخیة المفعلة لالحداث
حوبة و رحلة البحث عن –الروائیة في 

 المھدي المنتظر- لعز الدین جالوجي-

   2021مجلة المدونة 
https://www.asjp.cerist.dz/en/arti
cle/73274  

 بلخامسة كرمية
 
 

التأويل ومقاصد املؤلف- جتربة تلقي كاتب 
 ياسني ألعماله االبداعية

 (c)  2021 مجلة لغة وكالم مصنفة
www.asjp.cerist.dz/en/pres
entationRevue/176 

 بلخامسة كرمية
 

 حركّية المناهج النقدية ووهم الحداثة العربية

 

2021 اللغة العربية جملة مضنفة (c) 

www.asjp.cerist.dz/en/pres
entationRevue 

 بلخامسة كرمية
ترمجة مفاهيم السيميائيات السردية يف النقد  

 العريب

 2021 (c)مصنفة جملة معامل 

www.asjp.cerist.dz/en/pres
entationRevue/ 

 بلخامسة كرمية
 

مجلة دراسات في االنسانيات/تونس  قراءة يف نظرية غرمياس يف البحث العريب
2021 قفصة  

Studies.in.humanities@liv
e.com 

 بلخامسة كرمية
الكتابة الرقمية  يف األدب العريب-رواية ظالل  

 العاشق حملمد سناجلة

2021جملة األهواز لدراسات علم اللغة   

www.ajls.ir  ISSN :2717-
2716 

عمار آيت عيسى  
 

التلقي بني النقد العريب القدمي ونظرية التلقي 
 مقاربة بني اآلمدي وياوس

 جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية
2021 

www.jilrc.com 
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حادة بونوار فعالية القارئ يف الدراسات النقدية(من السياقية  
 اىل نظرية التلقي)

cالمدونة مصنفة2021   

https://www.asjp.cerist.dz/
en/PresentationRevue 

HAOUCHI Aida  مدخل إىل هندسة الداللة : "املقدمة املختصرة
لعلم الداللة احلاسويب" ألناستازياكورنيلوفا 

 منوذجا
 

التأویل وتحلیل الخطابمجلة   
 2021  

الصورة اإلشهارية الثابتة وبعدها التواصلي  سماح سھام
 والعالمايت

 

 جملة املمارسات اللغوية
 جامعة مولود معمري، تيزي وزو

2021، جوان 2، ع12اجمللد  
 

 د. نصیرة ریلي
الحكایة الشعبیة ودورھا في تنمیة خیال 

 .الطفل
المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

للدراسات المعاصرة في العلوم 
) المنعقد أیام 2االجتماعیة (ریمار 

(عن بتركیا 2021 فبرایر20- 18
 بعد)

 د. ریلي نصیرة

 الثورة في الشعر الشعبي الجزائري
مجلة الدراسات الثقافیة واللغویة والفنیة 

 برلین عن –التي تصدر من ألمانیا 
 المركز الدیمقراطي العربي.

الصوت النسوي في الشعر األمازیغي  د. ریلي نصیرة
 الجزائري

مجلة العلوم االجتماعیة والتربویة (ریس) 
 التركیة

 د. ریلي نصیرة
 د. مسالي لیندة

المرأة في الشعر األمازیغي(قبائل الجزائر 
)اأنموذج  

مجلة العلوم االجتماعیة والتربویة (ریس) 
 التركیة

 مسالي لیندة
المرأة في الشعر االمازیغي قبائل الجزائر 
 انموذجا

Route Educational& Social 
Science Journal Volume 
6(01); November 2019 E-
ISSN: 2148-5518 

 
 الدكتورة نصیرة ریلي

 فن الخطابة والتواصل لدى العرب

مقال منشور في مجلة مجموعة مقاالت 
المؤتمر الدولي السنوي الرابع حول 

القضایا الراھنة للغات علم اللّغة، 
 2-1الترجمة واألدب، المنعقد یوم 

 ، إیران، األھواز.2020فبرایر 
 الحبیب عمي ( مقال مشترك)

جمالیة التناص القرآني في الشعر الجزائري 
 المعاصر بین سلطة التماثل و مسعى التفاعل

مجلة الدراسات الثقافیة و الفنیة و 
اللغویة ( مجلة علمیة دولیة محكمة)، 

المركز الثقافي العربي، برلین، ألمانیا، 
.2020، كانون الثاني/ ینایر 11العدد   

اإلشتغال األسطوري في الشعر العربي  الحبیب عمي ( مقال مشترك)
 المعاصر بین اإلقتضاء و التجریب.        

الدوریة العلمیة المحكمة لجامعة ابن 
، سبتمبر/ أیلول 40رشد بھولندا، العدد 

2020.  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue
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تلقي الخطاب المسرحي الجزائري: من  حسین خالفي
 التأسیس إلى التجریب

كتاب جماعي موسوم بـ: مقاربات في 
قراءة النص األدبي والنقدي في 

الجزائر، دار خیال للنشر والترجمة، 
 .2020برج بوعریریج، الجزائر، 

مقاصد المؤلف و تجربة تلقي كاتب یاسین  بلخامسة كریمة 
 العمالھ

مجلة جیل الدراسات االدبیة و الفكریة ، 
مركز جیل للبحث العلمي لبنان العدد 
56 
ISSN2311-519 
www.jilrc.com  

 في الخطاب الروائي الحقیقة و سلطة التاویل بلخامسة كریمة 
 روایة "كانب االمیر" لواسیني االعرج 

 2-32-942-9938-978ردمك 

 بلخامسة كریمة 
 قراءة في مفاھیم السیمیائیات السردیة  

مجلة جامعة ابن رشد  في ھولندا/العدد 
30 
www.averroesuniversity.org  

 التونسیة للكتاب رجماعي، الداكتاب  أشكال القول من اإلنشاء إلى التأویل كریمة بلخامسة و آخرون
2019الطبعة األولى   

نظریة التاثیر نحو تعددیة تاویلیة عند  ایت عیسى عمار
 وولفغانغ ایزر 

 مجلة جیل الدراسات االدبیة و الفكریة 
 2019 مارس 50العدد 

www.jilrc.com 
مجلة جامعة ابن رشد، دوریة محكمة  التاویل الرمزي للخطاب الرؤیوي الصوفي   مولى فریدة 

 تصدر عن جامعة ابن رشد بھولندا 
ISSN/ 2666-2329, 2019 
www.averroesuniverstiy.org  

 مولى فریدة 

 قضایا المسكوت عنھ في الروایة العربیة المعاصرة

مجلة العاصمة،مجلة بحثیة سنویة 
 ،قسم اللغة 2019 ،11محكمة،المجلد 

 العربیة،كلیة الجامعة،كیرال،الھند
Issn 2277-9914 (print version) 
issn 2321-2765(online 
version) 

المؤلف الجماعي " اشكال القول من  القول بین مقاصد المنتج و تاویل الملتقى  بوعیاد نوارة 
 االنشاء الى التاویل 

 خنیش السعید
 
 

بحث في إشكالیة  المصطلح التعلیمي الغربي،
 نقلھ إلى العربیة

 مجلة الدراسات األدبیة والفكریة
  
2311-519x  

  ریلي نصیرة
 

 
 الثورة في الشعر الشعبي الجزائري

مجلة الدراسات الثقافیة واللغویة والفنیة 
التي تصدر من ألمانیا – برلین عن 

 المركز الدیمقراطي العربي.
  ریلي نصیرة

 
الصوت النسوي في الشعر األمازیغي 

 الجزائري
مجلة العلوم االجتماعیة والتربویة 

 (ریس) التركیة
   ریلي نصیرة
  مسالي لیندة

المرأة في الشعر األمازیغي(قبائل الجزائر 
 أنوذجا)

مجلة العلوم االجتماعیة والتربویة 
 (ریس) التركیة

http://www.jilrc.com/
http://www.averroesuniversity.org/
http://www.jilrc.com/
http://www.averroesuniverstiy.org/


 
لحبیب عميا إكراھات "االصطالح" و آفاق التأویل في   

 قصیدة القناع. 

مؤلف جماعي بعنوان:"أشكال القول من 
اإلنشاء إلى التأویل"، منشورات كلیة 

، منویة، اإلنسانیاتاآلداب و الفنون و 
، 1تونس، و الدار التونسیة للكتاب،ط

2019.  
 

 حسین خالفي
بین المنجز التراثي واالتجاھات  البیان العربي

 التجدیدیة

، الھیئة 410مجلة فصول، العدد
 .2018المصریة للكتاب، صیف 

 
MOULLA FARIDA 

فریدة مولى 
الماھیة األنثویة بین الخطابات الصوفیة      

والخطابات الشبقیة 

كتاب مشترك:موسوعة الجنسانیة 
العربیة 

 E-kutub Ltdواإلسالمیة / الناشر:  
 :شركةبریطانیةمسجلةفیانجلترابرقم

 201 .8یونیو -لندن،حزیران7513024
MOULLA FARIDA 

فریدة مولى 
 المرأة بین نعمة العقل وفتنة الجسد       

 قراءة في فكر سالمة موسى           
مجلة أوراق فلسفیة،علمیة محكمة 
تصدر عن كرسي الیونسكو للفلسفة فرع 
جامعة الزقازیق، العدد 

 2018،القاھرة.59
ACHOURI Ayat allah 
 آیة هللا عاشوري

الواقع اللغوي في الجزائر بین التعددیة 
 واالزدواجیة

مجلة أبحاث 
مختبر القیم والمجتمع والتنمیة 

 جامعة ابن زھر-أكادیر-المغرب
BELKHAMSA Karima 
 إشراف عبد السالم عیساوي

الداللة بین النظامي و العرفاني 
كتاب جماعي         

 

الدار التونسیة للكتاب 
 2018الطبعة األولى

  978 -9938 -942 -14-9ر. د. م.ك
 حسین خالفي

 
المرجعیات الفكریة واألدبیة للروایة الجدیدة 
 وتجلیاتھا العربیة

كتاب جماعي موسوم بـ: الروایة 
الجدیدة: الواقع واآلفاق (قید 

  2018الطبع)
 

 حسین عبد الكریم
 

 الخطاب القرآني وآلیات قراءتھ

 العربي للدراسات يالمركز الدیمقراط
اإلستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة - 

الدراسات الثقافیة  واللغویة والفنیة - 
 2018برلین - ألمانیا. 

 
 

 حسین خالفي
 

تحوالت النسق البالغي الغربي بین التراث 
والتجدید 

 

، الھیئة 101مجلة فصول، العدد
 .2017المصریة للكتاب، خریف

 فریدة مولى
MOULLA Farida  
تأثیر الزوایا المغربیة على الطرق الصوفیة  

الجزائریة 

موسوعة االمتداد الصوفي المغربي 
وتأثیره في شمال إفریقیا والشرق الوسط 
صادرة عن منشورات المركز األكادیمي 

الدولي للدراسات الصوفیةوالجمالیة 
 بفاس المملكة المغربیة

 كریمة بلخامسة
 تلقي نظریة التلقي في الثقافة العربیة 

كتاب المؤتمر (المجلس الدولي للغة 
دبي العربیة)  

 2016 ISNB978-9953-0-2970-
2  



 
 
 
 
 
 

b- Publications  Nationales 
 
 

ALIK EL Kaissa 
 بنیة المحادثة ومكوناتھا األساسیة 

، 35مجلة "الممارسات اللغویة" ـ العدد
یصدرھا مخبر "الممارسات اللغویة في 

الزائر" جامعة مولود معمري تیزي  
  2016وزو.

Kasri Kheira  متى تصبح أقسام اللغة العربیة واألدب العربي في
 الجامعات  مراكز استقطاب للباحثین والدارسین

 الكتاب الثاني للمؤتمر الدولي الثالث للغة العربیة
02الكتاب رقم   

 2015 ISNB :978-9953-0-2970-2 

BELKHAMSA Karima 
 

 كتاب  العراقدار نیبور في دروب التأویل  (  كتاب جماعي)

Auteurs  Titre Journal 
خوارقیة الكرامة الصوفیة بین  ریاض فرقنیس 

 االقرار و النفي 
/ مخبر 1، العدد 1مجلة تاویل و تحلیل الخطاب، المجلد 

التاویل و تحلیل الخطاب/ جامعة عبد الرحمان میرة / 
2021بجایة/ الجزائر   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/150230 
الخطاب الصوفي بین معضلة  ریاض فرقنیس 

 الفھم و رحابة التاویل
/ مخبر 2، العدد 2مجلة تاویل و تحلیل الخطاب، المجلد 

التاویل و تحلیل الخطاب/ جامعة عبد الرحمان میرة / 
2021بجایة/ الجزائر   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/165694 
الخطاب الصوفي بین جدلیة  سھیلة بن عتسو 

 التاویل و مفارقة االنساق 
/ مخبر 2، العدد 2مجلة تاویل و تحلیل الخطاب، المجلد 

التاویل و تحلیل الخطاب/ جامعة عبد الرحمان میرة / 
2021بجایة/ الجزائر   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/165692 
ACHOUR Chafika  اشتغال خطاب الذاكرة في روایة

  بحر الصمت- لیاسمینة صالح –
2021مجلة التاویل و تحلیل الخطاب   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151210  
التعددیة اللغویة في الجزائر بین  بوعیاد نوارة 

مقتضیات السیاسة اللغویة و 
 اكراھات العولمة 

/ العدد 12مجلة الممارسات اللغویة في الجزائر، الجلد 
، تیزي وزو 02  

  2021جوان 
 

 بلخامسة كرمية
 

كتاب أعمال امللتقى الدويل الرواية اجلديدة اجلديدة إبداعات  سلطة التاريخ يف رواية كتاب األمري
2021 واسيين األعرج  

978-9947-30-834-9ردمك:  
عمار آيت عيسى  

 
الفراغات النصية يف رواية الصدمة 

 ليامسنة خضرا
2021 جملة أبوليوس اآلداب واللغات  

ISSN :1112 

حادة بونوار املشروع النقدي عند فالسفة  
 فرانكفورت

2021جملة دراسات   

 ISSN :1112-4652جامعة عمار ثليجي األغواط

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151210


الروایة النسویة في منظور  د. آیة هللا عاشوري
النقد الرجالي، قراءة في كتاب 

"تمرد األنثى" لـ نزیھ أبو 
 نضال

العدد  المجلد الثامن، ،2 جامعة البلیدة ،المدونةمجلة 
 م.2021األول، مارس 

لفظ "الصمت" في القرآن الكریم  د. آیة هللا عاشوري
 بین التصریح والتلمیح

، 02مجلة التأویل وتحلیل الخطاب، جامعة بجایة، المجلد: 
 م.2021، ماي 01العدد: 

األنا بین الواقع الحقیقي والمتخیل  د. آیة هللا عاشوري
السردي في روایة "الممنوعة" 

 لملیكة مقدم

مجلة القارئ للدراسات األدبیة واللغویة والنقدیة، جامعة 
 م.2021، سبتمبر 03، العدد: 04الوادي، المجلد: 

 2021جوان  3العدد  7مجلة لغة كالم غلیزان المجلد  النص  القرآني ومقوالت الحداثة یوسف رحیم
نظریة الوساطة عند ادریس  یوسف رحیم

 نقوري 
 2العدد  10مجلة اشكاالت في اللغة واألدب جامعة تامنغست المجلد 

 2021السنة 

نوارة بوعیاد ونجمة 
 زقرور

المترجم ودوره في مواجھة 
 المصطلح القانوني  

) الترجمة والقانون 1سلسلة دراسات في الترجمة(
2020إشكاالت وحلول، ، AlphaDoc 

الھویات المتداخلة واإلنسان  مسالي لیندة
الھجین في روایة 
منبوذو العصافیر" 
إلسماعیل یبریر 

 

مجلة التأویل وتحلیل الخطاب، مجلة جامعیة دولیة محكمة 
نصف سنویة، یصدرھا مخیر التاویل وتحلیل الخطاب، 

، قطب 2020، 1كلیة اآلداب واللغات جامعة بجایة، العدد
 ابوداو. بجایة 

 یوسف رحیم
تحوالت األدب الجزائري من 
 جمالیةالصورة إلى النسق الثقافي

مجلة أبحاث في العلوم التربویة واالنسانیة واآلداب 
20/08/2020 بتاریخ 03واللغات، المجلد األول العدد   

ISSN: 2708-4663 DNNLD :2020- 
3/1128 

االستراتیجیات النصیة و فعل  بلخامسة كریمة 
التاویل قراءة تاویلیة لروایة نجمة 
و مسرحیة الجثة المطوقة لكاتب 
 یاسین 

كتاب جماعي مع مجموعة من الباحثین " مسارات في 
تاویل الخطاب الروائي الجزائري" دار االمل ، تیزي 

 2019وزو، 
  1-30690-9947-978ردمك

 بلخامسة كریمة 
حركیة التاویل فعل التلقي في 
 الخطاب االدبي

كتاب جماعي بعنوان االنساق المضمرة في الخطاب 
2019االدبي، منشورات خیال للنشر و الترجمة،  

 978-9931-738-15-2    ردمك
رمزیة النبات في الخطاب  مولى فریدة 

 الكراماتي 
 

مجلة العرفان للدراسات الصوفیة، تصدر عن مركز 
2البحث في العلوم االسالمیة و الحضارة االغواط العدد   

ISSN : 2602-7526  
 

كرامات االولیاء بین االثبات و  فرقنیس ریاض
 االنكار

مجلة العرفان للدراسات الصوفیة، تصدر عن مركز 
2البحث في العلوم االسالمیة و الحضارة االغواط العدد   

ISSN : 2602-7526  
 

 بطاطاش بوعالم 
 بلخامسة كریمة
 بودیب الھادي
 إدریس سامیة 
 عزیز نعمان 
 داودي سامیة

مسارات في تاویل الخطاب 
 الروائي الجزائري 

 األمل دار
978-9947-30-690-1 



BELKHAMSA 
Karima 

 

 مجلة دراسات معاصرة تسمسیلت األدب الرقمي وفعل التواصل 
2019دیسمبر    

اشتغال األنساق المضمرة في  كریمة بلخامسة و آخرون
 الخطاب األدبي

كتاب جماعي منشورات خیال للنشر و الترجمة 
 ،2019 

 
  

 
 حسین خالفي

بنیة المأساة في روایة دمیة النار 
لبشیر مفتي: دراسة نقد ثقافیة 
 ووجودیة

، جامعة 34/1، العدد:11مجلة دراسات وأبحاث، المجلد:
 2019زیان عاشور الجلفة، 

 یوسف رحیم 
 

 بین البالغة والتداولیة 
من بالغة الصورة إلى  بالغة 
 االقناع 

۳ عدد ٦مجلة المدونة مجلد   
25- 12- 2019 
 جامعة البلیدة 

 
 حمزة السعید 

 

المقاربات التعلیمیة ، المقاربة 
 باألھداف ،المقاربة بالكفاءات 

 مجلة حوافز للدراسات والنشر والتدریب 

 حمزة السعید 
 

التطور الداللي في الخطاب 
الصوفي الفتوحات المكیة لمحي 

 الدین ابن عربي أنموذجا  
 مجلة اإلبراھیمي برج بوعریریج  

 
سامیة إدریس وآخرون 
بلخامسة كریمة، عزیز 
نعمان، العادي بودیب، 

 بوعالم بطاطاش،)

مسارات في تأویل الخطاب 
الروائي الجزائري، " صورة 
الصحراء في الروایة الجزائریة 
 المعاصرة"

 كتاب جماعي

ACHOURI Ayat 
allah 

 آیة هللا عاشوري

عقیدة تألیھ المسیح عند النصارى 
بین التفسیر الباطل والتأویل 

 العاطل

 الدولي الثاني حول سلطة النص وحدود كتاب المؤتمر
. 2.جالتأویل  

RILI Nacéra 
 د. نصیرة ریلي

األمثال الشعبیة القبائلیة في منطقة 
 بجایة(دراسة وصفیة تحلیلیة)

2018منشورات المثقف/ السداسي الثاني   

GHANEM Rachida 
 

عاشق الضاد – قراءات في 
 كتابات العالمة عبد الملك مرتاض

 دار جسور، المحمدیة- الجزائر

SENDJAKEDDINE 
Hamida 
 

المعالم الكبرى للقراءة األدبیة في 
 ضوء المناھج السیاقیة والنسقیة

                                  
    

مجلة اللغة العربیة، المجلس األعلى للغة العربیة، 
2017الجزائر،العدد السابع والثالثون،   

ZOUAOUI Lynda 
 لیندة زواوي

اإلحالة ودورھا في تحقیق تماسك 
النص القصصي القرآني 

   دراسة بعض الشواھد من 
قصتي موسى ویوسف - علیھما 

 -السالم 

 مجلة كلیة األداب 
1جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة   

BOUAYAD Nouara 
نوارة                   
 بوعیاد زوجة شیبان
 

التعلیم اإللكتروني في الجامعة 
الجزائریة/الواقع واآلفاق (جامعة 

 بجایة أنموذجا)

مجلة مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر، العدد الخاص 
بأعمال الملتقى الدولي حول"التعلیم عن بعد في الجزائر 

، جامعة مولود 2017/ 34بین النظري والتطبیق"، العدد
 معمري تیزي وزو

   
 



 
 
 
2- Communications 

a- Communications internationales 
 

 فریدة مولى
MOULLA Farida  
 

التأویل الرمزي للخطاب 
 الكراماتي

الخطاب الصوفي الصادرة عن مخبر الخطاب 
 7الصوفي/مجلة محكمة نصف سنویة/العدد

2017 
AMMI LAHBIB 
 

فعالیة استدعاء الرمز األسطوري 
في الشعر العربي المعاصر / مھاد 
 نظري و نماذج تطبیقیة

 / 28مقاربات : مجلة أدبیة،علمیة،ثقافیة،محكمة / العدد 
 جامعة الجلفة

2017 
 ریلي  نصیرة

 
مجلة معارف ، قسم خاص بكلیة اآلداب واللغات ، جامعة  أنطولوجیا األمثال الشعبیة القبائلیة

 أكلي محند أولحاج البویرة- الجزائر.
2016  

األجناس األدبیة األمازیغیة: األنواع  ریلي نصیرة
 والوظائف والبنیات

مجلة اللغة واألدب، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة 
.2الجزائر  
2016 

 فریدة مولى
 

عرفانیة األمیر عبد القادر،من 
 تجربة 

االرتقاء إلى نشوة االھتداء/ 
    26العدد

 مجلة قسم اللغة واألدب العربي/جامعة الجزائر
2016 

 كریمة بلخامسة
 

 
 

كتاب/ استراتیجیة التلقي في 
 أعمال كاتب یاسین

  منشورات ضفا ف+دار األمان+ منشورات االختالف
2016 الطبعة األولى 978-614-02-1461-3رد مك   

 كریمة بلخامسة
 

كتاب/ تحلیل الخطاب الروائي في 
 روایة نجمة لكاتب یاسین      

 -9947-30-356-6دار األمل ، الطبعة األولى ،رد مك
2016  978 

Kasri Kheira 
  

جدل النص والعالم بین بول ریكور 
 وإدوارد سعید،

 اللغة واألدب
 جامعة الجزائر 

22 2 
 
BELKHAMSA 
Karima 
 

فعل القراءة في األدب اإللیكتروني        
         

 مجلة الخطاب
17العدد   

Issn11-12 7082 
 

 
Nom et Prénom 

 
Intitulée de la communication 

 
Intitulé, date et lieu de la 
manifestation 

الصورة الوجودیة لالنثى في العرفانیة  مولى فریدة 
 الصوفیة، قراءة في جطاب ابن عربي 

الندوة العلمیة الدولیة لفائدة طلبة 
الدكتوراه "الخطاب الصوفي بین الماھیة 

 و المقارنة"
عقده مخبر االتویل و تحلیل الخطاب، 

عن –كلیة االداب و اللغات، جامعة بجایة 
 بعد-

2021 افریل 04   



الخطاب الصوفي بین فعالیة التلقي و اشكالیة  سھیلة بن عتسو 
 التاویل

الندوة العلمیة الدولیة لفائدة طلبة 
الدكتوراه "الخطاب الصوفي بین الماھیة 

 و المقارنة"
عقده مخبر التاویل و تحلیل الخطاب، 

عن –كلیة االداب و اللغات، جامعة بجایة 
 بعد-

2021 افریل 04   
السرد العربي القدیم من الحصریة المنھجیة  سھیلة بن عتسو

 الى تعدد الیات التاویل
الملتقى الدولي االول "الخطاب و سؤال 

عقده مخبر االتویل و تحلیل التاویل" 
الخطاب، كلیة االداب و اللغات، جامعة 

عن بعد-–بجایة   
2021نوفمبر   

  
الخطاب الصوفي بین معضلة الفھم و رحابة  ریاض فرقنیس

 االتویل
الندوة العلمیة الدولیة لفائدة طلبة 

الدكتوراه "الخطاب الصوفي بین الماھیة 
 و المقارنة"

عقده مخبر التاویل و تحلیل الخطاب، 
عن –كلیة االداب و اللغات، جامعة بجایة 

 بعد-
2021 افریل 04   

BETATACHE 
Boualem  

نجمة- –معالم الروایة الجدیدة في روایة 
 لكاتب یاسین 

جامعة –الندوة العلمیة التكوینیة الدولیة 
 2021 الجزائر –بجایة 

IMLOUL Kahina  جمالیات التشكیل في الشعر الجزائري
المعاصر: من اكراھات القصیدة الى بدائل 

 الكتابة-نماذج مختارة 

جامعة –الندوة العلمیة التكوینیة الدولیة 
2021 الجزائر –بجایة   

IMLOUL Kahina  مالمح التجریب بین جمالیات التشكیل و
 الیات الكتابة في شعر عیاش یحیاوي 

الملتقى الدولي: عیاش یحیاوي شاعر 
المھجر و ادیب الغربة، و اعالمي 

 2021الجزائر 
جامعة –الندوة العلمیة التكوینیة الدولیة  الحاسوب إلى اإلنسان من الطبیعیة اللغة بوعیاد نوارة 

 2021 الجزائر –بجایة 
كریمةبلخامسة  اخلطاب األديب بني احلقيقة وسلطة التأويل يف  

 رواية الديوان االسربطي عبد الوهاب عيساوي
امللتقى الدويل اخلطاب وسؤال التأويل 

2021 مسارات ورهانات  

ad.colloque@gmail.com> 
كریمةبلخامسة  املصطلح السيميائي وفعل الرتمجة يف البحث  

 العريب
امللتقى الدويل حول الرتمجة واالزمة جامعة 

2021 الشلف  
Traduction.crise21@gmail.

com 

عمار آيت عيسى  
 

مللتقى الدويل  اخلامس النص الرتاثي العريب  عمود الشعر يف ضوء نظرية التلقي
يف منظورات احلداثة وما بعدها احلدود 

 والتصورات واإلشكاالت
2021 جامعة الشهيد محه خلضر بالوادي  

mailto:ad.colloque@gmail.com
mailto:Traduction.crise21@gmail.com
mailto:Traduction.crise21@gmail.com


حادة بونوار متغريات النظام التعليمي يف جامعة جباية حنو  
 التعليم عن بعد

الدويل االفرتاضي التعليم عن بعد يف 
اجلامعات العربية تقييم التجارب وآفاق 

2021التطوير  
 جامعة زيان عاشور اجللفة

 (SSC) نظام التحكم يف الوضع السيميائي حوشي عایدة
 بني علم الداللة احلاسويب والسيمياء احلاسوبية

2021دكتوراليات دولية   
 

البعد الدیني في رسالة الشھید أحمد زبانة  د. آیة هللا عاشوري
 . قبل استشھاده

 

كتابات الشھداء الملتقى الدولي حول 
األدباء الجزائریین بین الواقع النضالي 

 المنعقد بجامعة .والھاجس األدبي
 م.2021، فیفري الطارف

سیمیاء األھواء في روایة "الرجل القادم من  د. آیة هللا عاشوري
 .الظالم" إلبراھیم سعدي

آلیات تطبیق مناھج الملتقى الدولي حول 
 .النقد المعاصر على النصوص األدبیة

الشلف-الجزائر بالشراكة المنعقد بجامعة 
، أفریل مع جامعة قناة السویس-مصر

 م.2021
األنا/العربي واآلخر/الیھودي في روایة  د. آیة هللا عاشوري

"االستثناء الجمیل" لـ "سالم عیدة"-قراءة 
 .ثقافیة

تمثیالت الشخصیة المؤتمر الدولي حول 
الیھودیة في الروایة العربیة المعاصرة: 

 الذي . أنموذجا2020-2000روایات 
عقدتھ جمعیة أصدقاء البرلمان األردني 

بالشراكة مع اإلتحاد العالمي لألكادیمیین 
ورواد العلم (العرب والناطقین باللغة 

، عمان-المملكة األردنیة العربیة)
 م.2021الھاشمیة، جوان 

لفظ "التأویل" في القرآن الكریم بین الوضع  د. آیة هللا عاشوري
 .اللغوي والسیاق القرآني

الملتقى الدولي حول الخطاب وسؤال 
. المنعقد بجامعة بجایة، نوفمبر التأویل
 م.2021

 
 د. نصیرة ریلي

الحكایة الشعبیة ودورھا في تنمیة خیال 
 .الطفل

 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني للدراسات 
المعاصرة في العلوم االجتماعیة (ریمار 

 2021 فبرایر20- 18) المنعقد أیام 2
بتركیا(مجلة إیجھار الدولیة للعلوم 
التربویة واإلنسانیة ، مجلة علمیة 

 دوریة دولیة محكمة).
دور الترجمة في تجسیر المثاقفة وحوار  نوارة بوعیاد وسعید شیبان

 الحضارات
الملتقى الدولي الثاني عشر للدراسات 
اللغویة والثقافیة المنعقد عبر الدارة 

، 2020- جوان 07-06-05التلفزیونیة، 
 تركیا

المراة في الشعر االمازیغي (قبائل الجزائر  مسالي لیندة
 نموذجا)

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم 
االنسانیة بابیر، تحت شعار العلوم 
االنسانیة تجدد واستمراریة ایام 

  آالنیا/تركیا2019 اكتوبر 25/26/27
المؤتمر الدولي الثالث" سیاقات األجناس  بالغة األجناس األدبیة العربیة القدیمة واتیكي كمیلة

األدبیة وآفاق تحلیل الخطاب"، كلیة 
التربیة، جامعة االسكندریة، مصر، 

م2020 دیسمبر 23/ 22بتاریخ   
الصوت النسوي في الشعر األمازیغي  د. ریلي نصیرة

 الجزائري

 للعلوم اإلنسانیة  تجدد 2مؤتمر بابیر
 واستمراریة

  أالنیا تركیا 2019 مارس 29-30-31



 د. ریلي نصیرة
 د. مسالي لیندة

المرأة في الشعر األمازیغي(قبائل الجزائر 
)اأنموذج  

 للعلوم اإلنسانیة  تجدد 3مؤتمر بابیر
 2019 أكتوبر 27- 26- 25واستمراریة 

 أالنیا تركیا     
توظیف التراث الشعبي في أشعار سلیمان  د. ریلي نصیرة

 عازم

الندوة العلمیة الدولیة حول موضوع" 
التمثالت المتبادلة بین األدب الرسمي 

 إلى 11واألدب الشعبي"، المنعقدة من 
 في رحاب المعهد 2019 أفریل 13

العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات 
(جامعة المنستیر) بالمهدیة، وجمعیة 

اإلبداع الثقافي، والجمعیة األردنیة للتربیة 
 االجتماعیة والوطنیة بتونس.

مجلة مجموعة مقاالت مقال منشور في  فن الخطابة والتواصل لدى العرب الدكتورة نصیرة ریلي
المؤتمر الدولي السنوي الرابع حول 

القضایا الراھنة للغات علم اللّغة، الترجمة 
، 2020 فبرایر 2-1، المنعقد یوم واألدب

 إیران، األھواز.
تحوالت األدب الجزائري من جمالیة الصورة  یوسف رحیم

 إلى النسق الثقافي
المؤتمر الدولي األول" العلوم االنسانیة 

واالجتماعیة" 
 20/08/2020جامعة البصرة العراق 

 الحبیب عمي
 
 

الشعر و التأویل: قراءة في مضمرات 
 القصیدة المعاصرة.

الملتقى الدولي الثاني " استراتیجیة 
القراءة بین مقصدیة النص و ثقافة 
القارئ"،جامعة ابن خلدون، تیارت، أیام 

.2020 مارس 11 و 10  
الشعر و المقاومة: في جدلیة العالقة بین  الحبیب عمي

 المثقف و السلطة في القصیدة المعاصرة
المؤتمر الدولي الخامس " الفن رسالة 
للحوار و التسامح"، جامعة عبد الحمید 

 نوفمبر 10 و 9بن بادیس، مستغانم، أیام 
2020.  

سلطة النص و حدود التأویل: في شعریة  الحبیب عمي
 المطابقة و المفارقة في القصیدة المعاصرة.

الملتقى الدولي اإلفتراضي "جمالیات 
النص العربي المعاصر و أسئلة التحول"، 
المركز الجامعي عبد هللا مرسلي تیبازة، 

.2020 جیسمبر 28 و 27 و 26أیام:   
سؤال الھویة في مسرحیة خطیبة الربیع  حسین خالفي

 لمحمد دیب
الملتقى الدولي االفتراضي: جمالیات 

التص العربي المعاصر وأسئلة التحول، 
-27-26المركز الجامعي تیبازة، أیام:

2020دیسمبر 28  
المؤتمر الدولي "العربیة في القرن التاسع  حركیة المناھج بین الحداثة و التراث بلخامسة كریمة

عشر قضایا االنتقال و التحول ایام 
 بكلیة االداب 2019 مارس 12/13/14

 جامعة القاھرة، مصر 
الملتقى الدولي " اشكال القول من االنشاء  الحقیقیة و سلطة التاویل في الخطاب الروائي بلخامسة كریمة

الى التاویل، منوبة تونس، كلیة االداب و 
 مارس 7/8/9الفنون و االنسانیات، ایام 

2019 



النقد الرجالي و سؤال الذات في روایات اسیا  بلخامسة كریمة
 جبار 

الملتقى الدولي "الكتابة النسائیة في 
منظور النقد الرجالي بجامعة موتود 

 نوفمبر 20/21معمري تیزي وزو ایام 
2019  
 

 6/7الملتقى الدولي األدب الرقمي آیام:  األدب الرقمي و فعل التلقي". بلخامسة كریمة
 جامعة محمد خیضر 2019أكتوبر 

 بسكرة كلیة اآلداب و اللغات
 بطاطاش بوعالم 
 

واقع تدریس اللغة العربیة/ بكلیة اآلداب 
واللغات قسم اللغة واألدب العربي/ جامعة 

 بجایة 

المؤتمر الدولي السابع للغة العربیة دبي 
2019اإلمارات العربیة المتحدة   

منطیة النص التعلیمي في المرحلة االبتدائیة  بوعیاد نوارة 
 الجزائریة، مقارنة لسانیة نصیة 

الملتقى االول في "اللیسانیات الموسوم 
ب"النص التعلیمي و الملتقى المغاربي 
في ضوء مستجدات الدرس اللساني" 

 2019 فیفري 26/27المنعقد یومي 
جامعة محمد البشیر االبراھیمي برج 
 بوعریریج

 حوشي 
 عایدة
 

بیان تأویل القول من المعنى إلى معنى 
.المعنى  

امللتقى الدو�� حول أش�ال القول من 

 إلا�شاء إ�� التأو�ل 
2019/ مارس 07/08/09  

 جامعة منوبة تونس
 حوشي 
 عایدة
 

إشكاالت تفاعل الطلبة من ذوي الخصوصیة 
مع خالیا المتابعة البیداغوجیة، كلیة اآلداب 
  أنموذجا

الیوم الدراسي الدولي حول إدماج ذوي 
 الخصوصیة في الجامعة، 

،2019 جانفي 18یوم  
 جامعة بجایة/ كلیة اآلداب و اللغات

  ریلي نصیرة
 

توظیف التراث الشعبي في أشعار سلیمان 
 عازم

الندوة العلمیة الدولیة حول موضوع" 
التمثالت المتبادلة بین األدب الرسمي 

 إلى 11واألدب الشعبي"، المنعقدة من 
 في رحاب المعھد 2019 أفریل 13

العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات 
(جامعة المنستیر) بالمھدیة، وجمعیة 

اإلبداع الثقافي، والجمعیة األردنیة للتربیة 
 االجتماعیة والوطنیة بتونس.

 ریلي نصیرة
 

الصوت النسوي في الشعر األمازیغي 
 الجزائري

 للعلوم اإلنسانیة  تجدد 2مؤتمر بابیر
 واستمراریة

  أالنیا تركیا 2019 مارس 29-30-31
 ریلي نصیرة
 مسالي لیندة

المرأة في الشعر األمازیغي(قبائل الجزائر 
 أنوذجا)

 للعلوم اإلنسانیة  تجدد 3مؤتمر بابیر
 2019 أكتوبر 27- 26- 25واستمراریة 

 أالنیا تركیا     
AMMI Lahbib  
 الحبیب عمي

اسدعاء الرموز الشعبیة في الشعر العربي 
 المعاصر

التمثالت المتبادلة بین األدب الرسمي و 
األدب الشعبي، المعھد العالي للدراسات 

التطبیقیة في االنسانیات، جامعة المھدیة، 
 أفریل 13 و 12 و 11تونس، أیام: 

2019.  
AMMI Lahbib  
 الحبیب عمي

تحوالت الشكل و سلطة التجریب في الشعر 
 الجزائري المعاصر.
 

أشكال التعبیر في الخطابات الجزائریة، 
 و 23 أحمد بن بلة، أیام 1جامعة وھران

2019 أفریل 25 و 24  



KHALFI Hocine 
 

 حسین خالفي

األدب العالمي المعاصر: تطور المفھوم 
 والمرجعیات الفكریة واألدبیة.

المؤتمر الدولي الثاني المحكم: اللغة 
واألدب والترجمة، كلیة اآلداب، جامعة 

-3-2الطفیلة التقنیة، األردن، أیام: 
 2019أفریل 4

 یوسف رحیم
YOUSSEF Rahim 
 
 

ملتقى دولي ترھین الخطاب النقدي  المثاقفة وآلیات تشكل المنھج في النقد العربي
 العربي الحدیث والمعاصر

- 2-جامعة البلیدة   
2019 نوفمبر 26/25  

IDRIS Samia 
 

المجتمع بوصفھ نصا، مقاربة ایستیمولوجیة 
 في ثالثة دراسات عربیة

المؤتمر السابع للعلوم االجتماعیة 
 واإلنسانیة

المركز العربي لألبحاث ودراسة 
 السیاسات ـ الدوحة

 
ACHOURI Ayat allah 

 آیة هللا عاشوري

القصص القرآني من منظور شحرور بین 
 التبلیس والتدلیس.

الملتقى الدولي حول االتجاھات المعاصرة 
في تفسیر القرآن الكریم-نقد وعرض. 

 5و4المنعقد بجامعة الخلیل-فلسطین، 
 م.2018أفریل 

ACHOURI Ayat allah 
 آیة هللا عاشوري 

الواقع اللغوي في الجزائر بین التعددیة 
.واالزدواجیة  

المؤتمر الدولي األول حول التعدد اللغوي 
. المنعقد بجامعة والتعلیم المتعدد اللغات

 ماي 10و9، ابن زھر، أكادیر-المغرب
 م.2018

ACHOURI Ayat allah 
 آیة هللا عاشوري

عقیدة تألیھ المسیح عند النصارى بین التفسیر 
 الباطل والتأویل العاطل

الملتقى الدولي الثاني حول سلطة النص 
، 2البلیدة. المنعقد بجامعة وحدود التأویل

 م.2018 دیسمبر 5و4
 
BELKHAMSA 
Karima  

 بلخامسة كریمة

الداللة و فعل التأویل في الخطاب العالماتي 
 عند بورس"

 الداللة بین النظامي و العرفاني
 جامعة 2018 أفریل 12/13/14آیام

 منوبة كلیة اآلداب تونس

BELKHAMSA 
Karima بلخامسة كریمة 

فعل التلقي في أشعار معتوب لوناس" 
 

الملتقى الدولي حیاة و أعمال معتوب 
   2018 جوان20،21 ،19لوناس  آیام 

جامعة عبد الرحمان میرة بجایة كلیة 
 اآلداب و اللغات قسم األمازیغیة

BELKHAMSA 
Karima  

 بلخامسة كریمة

الملتقى الدولي "التحاقل المعرفي بین  األدب الرقمي و فعل التواصل
األدب و الفلسفة و االتصال 
"l’interdisciplinarité entre la 
littérature ,la philosophie et 
la communication 

 جامعة 2018 دیسمبر 5 و 4یومي 
مولود معمري  تیزي وزو ، كلیة العلوم 

االنسانیة و االجتماعیة قسم العلوم 
االنسانیة. 

BOUAYAD Nouara 
 نوارة بوعیاد

تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا بین 
 التواصل واالندماج

المؤتمر الدولي للعلوم االجتماعیة 
 إلى 31/01/2018واإلنسانیة، من 

، كلیة اآلداب جامعة 02/02/2018
 أرجیس بمدینة قیصري تركیا 



BOUAYAD Nouara 
 نوارة بوعیاد

الرؤیة اإلستراتیجیة للتعدد اللغوي في 
 المدرسة المغاربیة- اختالف أم ائتالف

الملتقى المغاربي "السیاسات اللغویة في 
دول المغرب العربي: دراسة مقارنة على 

ضوء التجارب المغاربیة – الرؤى 
، 2018 أفریل 17-16والبدائل"، یومي 

المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة- 
 الجزائر

MOULLA FARIDA    
فریدة مولى  

ندوة كرسي الیونسكو للفلسفة :سالمة  المرأة بین نعمة العقل وفتنة الجسد
 نوفمبر 14-13موسى والفلسفة،أیام 

-جامعة الزقازیق-قسم الفلسفة-2018
 جمھوریة مصر    

MOULLA FARIDA   
 فریدة مولى

المعراج الروحي الصوفي 

 نحو رؤیة أخالقیة للوجود

المؤتمر الدولي االول للعلوم االجتماعیة 
واإلنسانیة/كلیة اآلداب-جامعة ارجیس 

 بمدینة قیصري-تركیا-
 2018- 02-02-إلى 2018/ 01-31أیام 

RILI Nacéra 
 نصیرة ریلي

توظیف األدب الشعبي في الروایة الجزائریة 
 (واسیني األعرج، حارسة الظالل نموذجا)

الملتقى الدولي األول للتراث الثقافي 
األدب الشعبي والدراسات البینیة (دورة 

 / 2018 أكتوبر 25-23نبیلة إبراھیم) 
 ج. مصر العربیة

Alik ElKaissa 
 

 التعدد اللغوي كوسیلة للتفاعل الفردي وانفتاح المجتمع 
                             

_ نوفمبر 0 ـ 07التعدد اللغوي والتنمیة البشریة، 
، جامعة مولود معمري تیزي وزو2017  

 
BELKHAMSA 
Karima 
 

قراءة المبدعین    جامعة صفاقص كلیة  تجربة تلقي كاتب یاسین ألعمالھ اإلبداعیة
 تونس اآلداب و العلوم االنسانیة 

23.03.2017 au: 25/03/2017 
BELKHAMSA 
Karima 
البحث عن الذات في أعمال مولود معمري  

Mouloud Mammeri : une 
œuvre multiforme et 
polyphonique. 
Université de Tizi-Ouzou 
3/4 au: 5/12/2017 

BOUAYAD Nouara 
 

الرابط اإلسنادي بین الغرب والعرب مقاربة 
 مقارنة 

 

المؤتمر الدولي الثالث" المقارنة والتنمیط 
 28/ 27/ 26في درس اللغة وتدریسھا"، 

، المدرسة العلیا لألساتذة- 2017أفریل 
 جامعة موالي إسماعیل بمكناس- المغرب 

BOUAYAD Nouara 
 

واقع اللغة األمازیغیة في التربیة الجزائریة 
 المتعددة اللغة (لغة أولى أم لغة ثانیة)

الملتقى الدولي" التدني المضاعف في 
تصنیف تمازیغت في تراتبیة اللغات في 
الجزائر وضرورة تھیئتھا ومستلزمات 

/ 18دیمومتھا ....في عصر الرقمنة"، 
، جامعة عبد الرحمن 2017/ نوفمبر19

 میرة بجایة.
MOULLA Farida 
 

المقاصد النصیة بین التأویل المطابق والتأویل 
 المفارق

 حول «فلسفةالمؤتمر الدولي الرابع 
 التأویل،آفاقھا واتجاھاتھا

قسم الفلسفة بجامعة القاھرة بالتعاون مع 
 مصر  المجلس األعلى للثقافة 

12.04.2017 au13.04.2017 
ZIANI-IDRIS Samia 
 

الترجمة في الدراسات الثقافیة المعاصرة عن 
 العالقة بین الثقافة والترجمة

 المؤتمر الدولي األدب واللغھ والترجمة
 األردن جامعة الطفیلة التقنیة – الطفیلة 

02/05/2017 au 04/05/2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMMI LAHBIB 
 

استدعاء األسطورة في الشعر المعاصر بین 
 األدبي و التاریخي

 

  2017 أفریل 23 و 22 و 21أیام 
بالمعھد العالي للعلوم االنسانیة مدنین 

 تونس
 كریمة بلخامسة

 
تلقي نظریة القراءة في الثقافة العربیة من 
خالل :"قراءة في كتاب األصول المعرفیة 

 لنظریة التلقي لناظم عودة خضر"

    العربیة       

BOUAYAD Nouara سوسیر" بین البحث عن  ترجمات كتاب "دي
 التأصیل وإشكاالت العوربة

 سنة بعد 100ملتقى دولي "اللسانیات 
، 2دروس دي سوسور"، جامعة الجزائر

2016. 
 

BOUAYAD Nouara 
 

 التعلیم اإللكتروني في الجامعة
 الجزائریة/الواقع واآلفاق
  (جامعة بجایة أنموذجا)

ملتقى دولي"التعلیم عن بعد بین النظریة 
والتطبیق –التجربة الجزائریة أنموذجا"، 

مخبر "الممارسات اللغویة"، جامعة 
 .2016تیزي وزو، 

 فریدة مولى
 

 عرفانیة األمیر عبد القادر،من تجربة 
    26االرتقاء إلى نشوة االھتداء/ العدد

 

مجلة قسم اللغة واألدب العربي/جامعة 
 الجزائر

 عایدة حوشي 
 

الرمزي األسطوري، مساءلة في البرھنة 
 المعقدة.

المؤتمر الوطني حول األسطورة والعالم 

االفتراضي، بجامعة عبد الرحمن میرة 

 2016بجایة، أیام: 

 عایدة حوشي 
 

الصورة من الالأیقونیة إلى ماوراء المدلول 
 في السینمائي القصیر

) The blackkhole( 

المؤتمر الدولي حول الصورة وتجلیاتھا 
وتأویالتھا، بجامعة عباس لغرور 

 .2016، نوفمبر 15/16بخنشلة، أیام: 
 

 الحبیب عمي
 

 البارطیة و أزمة النقد العربي الجدید :
            محنة االغتراب

 
المؤتمر الدولي : "روالن بارط ذو 

الوجوه المتعددة " ، المعھد العالي للفنون 
و الحرف ، جامعة صفاقس ، تونس ، أیام 

2016 أفریل 14 – 13 – 12:   
 الحبیب عمي

 
في تأویل مفھوم القرابة السریة بین المتجانس 

  و المتنافر في الشعر المعاصر
المؤتمر الدولي : "األسس التأویلیة ائتالفا 

و اختالفا " ، كلیة اآلداب و العلوم 
االنسانیة ، جامعة صفاقس ، تونس ، أیام 

2016 نوفمبر 26 – 25 – 24:   
Kasri Kheira  ،المھرجان الثقافي الدولي للكتاب والشعر

، عنوان 2014المنظم بوالیة ورقلة دیسمبر 
 المداخلة:

 خصوصیات النص الكولونیالي: أندریھ جید 
 نموذجا.

 

دار الثقافة والیة ورقلة باشتراك مع 
2014جامعة ورقلة دیسمبر  



b- Communications  nationales : 
 
Nom  et  Prénom Intitulée de la communication Intitulé, date et lieu de la  

Manifestation  
 

 الندوات التعلیمیة التكوینیة الدولیة لفائدة  المقاربة االستداللیة للمحادثة بوعیاد نوارة 
طلبة  وتحلیل التأویل مخبر ،(د.م.ل) 

  الدكتوراه
2021جامعة   بجایة 

حادة بونوار  

رؤى اسرتاتيجية لتحسني جودة التعليم عن بعد 
 يف اجلامعة عرب املنصة االليكرتونية 

(E earning) 

امللتقى الدويل االفرتاضي حول واقع 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
 يف العملية التعليمية يف ظل جائحة كورونا
جامعة الشاذيل بن جديد الطارف كلية 

2021 العلوم االنسانية االجتماعية  
 

حادة بونوار امللتقى الوطين االفرتاضي حول طرائق  طرق التعليم عن بعد عرب املنصة االليكرتونية 
التدريس يف اجلامعة بني ضرورات الرقمنة 

 ومقتضيات حتقيق اجلودة
2021  ماي قاملة8جامعة   

حادة بونوار امللتقى الوطين التعليم األكادميي عن بعد  تطبيق التعليم عن بعد يف جامعة جباية 
 واقع وآفاق

جامعة البليدة خمرب الرقمنة والقانون يف  
  2021اجلزائر

حادة بونوار امللتقى االفرتاضي اسرتاتيجيات التدريس  رقمنة التعليم اجلامعي-التعليم عن بعد أمنوذجا 
احلديثة يف النشاط البدين الرياضي بني  

 النظري والتطبيقي

 جامعة اجلياليل  بونعامة مخيس مليانة
2021  

حادة بونوار تطبيق وحتديات التعليم عن بعد يف ظل انتشار  
  19جائحة كوفيد 

امللتقى الوطين األول األدب الرقمي يف 
 اجلزائر  بني التشكل والوجود

2021 جامعة حممد بوضياف املسيلة  
حادة بونوار  

 التعليم عن بعد عرب املنصة االليكرتونية
امللتقى الوطين اإلبداع األديب من الورقية اىل 
 االليكرتونية سؤال املفاهيم  ورهان األنساق 

2021 املركز اجلامعي ميلة  



IMLOUL Kahina  مالمح التجریب في الشعر الجزائري
المعاصر: القصیدة من الھمس الى البوح، 
 عیاش یحیاوي انموذجا 

الملتقى الوطني "التجریب في المنجز 
الجزائري المعاصر باالشتراك مع وحدة 

البحث (التجریب في الشعر الجزائري 
 2021 ماي 22المعاصر) 

 د. آیة هللا عاشوري
توظیف األمثال الشعبیة الجزائریة في روایة 
 . "قلیل من العیب یكفي" للروائیة زھرة دیك

 

 التعدد اللغوي حولالملتقى الوطني 
وتنوعھ في الروا 

 
المنعقد بجامعة تلمسان، . یة الجزائریة

 .م2021جوان 
 د. آیة هللا عاشوري

االنفالت والتمرد في الكتابة النسویة-روایة 
 . "اكتشاف الشھوة" لفضیلة الفاروق

 

حول الروایة النسویة الیوم الدراسي 
العربیة المعاصرة-نحو معالم الكتابة 

المنعقد . الجمالیة ورھانات المستقبل
بالمركز الجامعي سي الحواس-بریكة، 

 م.2021نوفمبر 
 نوارة بوعیاد

اللغة الطبیعیة من اإلنسان إلى "
 الحاسوب"، 

 

الندوات التعلیمیة التكوینیة 
الدولیة لفائدة طلبة الدكتوراه 

(ل.م.د)، مخبر التأویل وتحلیل 
الخطاب، جامعة بجایة، 

2021 
 

 
فریدة مولى 

 
 

 

 طرائق التوثیق العلمي في البحوث األكادیمیة

فعالیات الدكتورالیات التي نظمتھا كلیة 
اآلداب واللغات بالتعاون مع مخابر 

/  2021 دیسمبر13/14/15البحث أیام 
كلیة اآلداب واللغات جامعة عبد 

الرحمان میرة - بجایة 
 

 د. نصیرة ریلي
 
 
 
 

 آلیات الّسرد في الحكایة الخرافیة الجزائریة".

آلیات الّسرد في الحكایة الخرافیة 
فعالیات الملتقى المغاربي  الجزائریة".

االفتراضي الموسوم: النص السردي 
المغاربي بین خصوصیة الكتابة وآفاق 

التجریب، الذي أعده مخبر تعلیمیة 
اللّغات وتحلیل الخطاب بجامعة حسیبة 

بن بوعلي بالشلف  
  25/ 24یوم األربعاء والخمیس 

 2021فبرایر.
 

 
 

 د. نصیرة ریلي
 
 
 
 

الشعر الشعبي: النشأة واضطراب المصطلح 

 
الشعر الشعبي: النشأة واضطراب 

المصطلح، في فعالیات الندوات العلمیة 
التكوینیة  لفائدة الدكتوراه التي عقدھا 
مخبر التأویل وتحلیل الخطاب بكلیة 

اآلداب واللغات بجامعة بجایة  عن بعد 
. 2021 أفریل 7، 5،6، 4، 3من  

 



 
 د. نصیرة ریلي

 
 
 
 

المثل الشعبي األمازیغي(الماھیة والوظائف 
 والبنیات

المثل الشعبي األمازیغي(الماھیة 
والوظائف والبنیات)، في األیام الدراسیة  

المفتوحة على التراث الالمادي ودوره 
في التنمیة وترسیخ قیم 

المواطنة(الموروث الشعبي باعتباره 
ثروة ثقافیة) التي عقدتھا مدیریة تطویر 

الفنون وترقیتھا، والمدیریة الفرعیة 
لتثمین التعابیر الثقافیة التقلیدیة الشعبیة 

والمركز الوطني للبحوث في عصور ما 
قبل التاریخ وفي علم اإلنسان والتاریخ 

 قصر 1021 ماي 18 و 17یومي 
 .الثقافة مفدي زكریاء الجزائر العاصمة

 
 
 
 

 د. نصیرة ریلي
 

 
 
 

القراءة والتقمیش 
 (منھجیة البحث العلمي)

القراءة والتقمیش في الندوة التكوینیة 
لطلبة السنة الثانیة الماستر، التي أقیمت 

، بجامعة 2021دیسمبر 11یوم السبت 
عبد الرحمن میرة.  

 
 

 
 
 
 
 

 د. نصیرة ریلي
 
 

 
 
 
 
 

 الدراسات الشعبیة في المرحلة االستعماریة.

 
الدراسات الشعبیة في المرحلة 

االستعماریة،  في الملتقى الوطني 
بعنوان: التراث الثقافي غیر المادي 

الجزائري(مساءلة المنجز النقدي 
ورھانات المستقبل) التي عقدتھ جامعة 

- 19مولود معمري، تیزي وزو یومي 
  بتقنیة التحاضر عن 2021 دیسمبر20
 بعد.

 
 

 نوارة بوعیاد وسعید شیبان

طرائق تدریس اللغة العربیة في أقسام محو 
 األمیة بالجزائر/ الراھن والمأمول

ملتقى وطني حول محو األمیة في اللغات 
الوطنیة واألجنبیة: الممارسات الراھنة 

، 2020 فیفري 24واآلفاق المستقبلیة، 
كلیة اآلداب واللغات، جامعة عبد 

 الرحمن میرة بجایة
 

 التصوف اإلسالمي(النشأة والمفھوم) الدكتورة نصیرة ریلي
في فعالیات الملتقى الوطني التي عقدھا 
مخبر التأویل وتحلیل الخطاب  بجامعة 

2020  جانفي 09 و 08بجایة یومي   
 

 الدكتورة نصیرة ریلي

اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي، 
 خطاب الكراھیة أنموذجا

في فعالیات الملتقى الوطني األول حول 
اإلدمان على الواقع االفتراضي(من 
االستعمال إلى التبعیة النفسیة مشكلة 

نامیة في الجزائر؟)، التي عقدھا مخبر 
الصحة العقلیة والعلوم العصبیة بجامعة 

 .2020 مارس 2بجایة یوم 
 



 
 

أثر الحجر الصحي في تغیر عادات المجتمع  الدكتورة نصیرة ریلي
وتحدید سلوكیاتھ العزوف عن حضور 

 األفراح والمآتم نموذجا

في فعالیات الملتقى الوطني الثاني 
االفتراضي حول جائحة كورونا(كوفید 

) والصحة العقلیة من الحجر إلى 19
رفعھ، التي عقدھا مخبر الصحة العقلیة 

والعلوم العصبیة بالتعاون مع كلیة العلوم 
االجتماعیة واإلنسانیة وكلیة الطب 

 27 و26بجامعة بجایة یومي 
2020أكتوبر  

 
 الدكتورة نصیرة ریلي

 األدب الشعبي المصطلح والقضایا

في فعالیات الملتقى الوطني األّول عن 
بعد في: األدب الشعبي في الجامعة 

الجزائریة مستویات التلقي وآفاقھ، التي 
عقدھا المركز الجامعي عبد الحفیظ 

 دیسمبر 16، 15بوالصوف میلة یومي 
2020 .

 یوسف رحیم
فعالیة التخییل السردي في في تشاكل عوالم 

النص الشعري" شعر زینب األعوج" یاقارئ 
 بغداد

 فیفري 03-02 / 02جامعة الجزائر
2020 

ملتقى وطني " سردیة الشعر الجزائري 
المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس 

 الصوفي
 بلخامسة كریمة

حركیة النقد الثقافي في حدود العالمة عند 
 بیرس 

الملتقى الوطني 'الروایة الجزائریة 
المعاصرة في منظور الدراسات الثقافیة 

 2019 جوان 18/19المنعقد یومي 
 جامعة تیزي وزو

 بلخامسة كریمة

 حركیة التاویل بین القارئ و فعل التلقي 

الملتفى الوطني ب ازمة النقد االدبي، 
من جدل المناھج النقدیة الى نظریات 

 16/17القراءة و االویل النعقد یومي 
  جامعة تیزي وزو2019جوان 

 بلخامسة كریمة
فعل التاویل في خطاب السیمیوسین عند 

 بیرس

الملتقى الوطني الموسوم " الداللة بین 
التداولیة و التاویل بالمركز الجامعي عبد 

الحفیظ بو الصوف میلة النعقد بتاریخ 
 2019جوان 16/17

نظریة التلقي قراءة في اطروحات رائدھا  ایت عیسى عمار 
 ھانس روبرت یاوس 

الملتقى الوطني االول المناھج النقدیة في 
الدرس الجامعي بین النظري و التطبیقي 

  جامعة البلیدة 2019
 زروقي 
 أبو بكر

 
االقتراض اللغوي بین األمازیغیة والعربیة 

 من المثاقفة

الملتقى الوطني حول المواطنة اللغویة 
ودورھا في تعزیز سبل التعایش السلمي 
 بین اللغات الوطنیة في الجزائر
 المجلس األعلى للغة العربیة

2019 جوان 26/27  
 زروقي 
 أبو بكر

 

رحلة كارل ماركس إلى بسكرة دراسة 
 أركیولوجیة

 الملتقى الوطني الثالث أدب الرحلة
قسم اللغة و األدب العربي بجامعة محمد 
 خیضر بسكرة

2019 أكتوبر 31/ 30  
 حسین خالفي

 
األبویة وصیغ مقاومتھا في روایة دمیة النار- 

 دراسة من منظور النقد الثقافي

الملتقى الوطني: الروایة الجزائریة 
المعاصرة في منظور الدراسات الثقافیة، 

 .2019جوان19-18جامعة تیزي وزو، 
 رحیم  یوسف

 
أثر المناھج الحدیثة والمعاصرة في فھم التراث 

 اإلسالمي 

 ملتقى وطني التراث اإلسالمي وسؤاالت التجدید
۱مؤسسة االصالة / جامعة الجزائر   

 2019 مارس18- 17



 
 حمزة السعید

  

المقاربات التعلیمیة المقاربة باألھداف 
   مدینة الشلف2019 نوفمبر 2/3 ،المقاربة بالكفاءات 

 
BOUAYAD Nouara 
 نوارة بوعیاد        

البعد االجتماعي في اللسانیات- النسیقیة 
 الوظیفیة لھالیداي- أنموذجا

ندوة حول" الخطاب في ضوء اللسانیات 
،  مخبر 2018 جانفي 10االجتماعیة"، 

الممارسات اللغویة بجامعة مولود 
 معمري تیزي وزو

 

 القصدیة والمقبولیة في التراث اللغوي العربي

ندوة حول" التداولیة في الخطابات 
، 2018 مارس 30التراثیة والمعاصرة، 

مخبر الممارسات اللغویة بجامعة مولود 
 معمري تیزي وزو

BELKHAMSA 
Karima 

 بلخامسة كریمة
حركیّة التأویل و فعل التلقي في الخطاب 

األدبي". 
 

الملتقى الوطني: محور الذات و المعرفة 
في خطاب ما بعد الحداثة المركز 

الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف میلة 
 الملتقى 2018 أفریل 17/18آیام 

الوطني: محور الذات و المعرفة في 
خطاب ما بعد الحداثة المركز الجامعي 

 17/18عبد الحفیظ بو الصوف میلة آیام 
2018أفریل   

BELKHAMSA 
Karima 

 بلخامسة كریمة
 

"قراءة في آلیات نظریة التلقي  بین النظریة 
 و التطبیق

الندوة العلمیة الوطنیة :" تلقي المناھج 
النقدیة المعاصرة مغاربیا و آلیات 

 بكلیة 2018فیفري 20تطبیقھا" بتاریخ 
اآلداب واللغات  جامعة مولود معمري 

 تیزي وزو 
BELKHAMSA 
Karima 

 بلخامسة كریمة
 

 "ھدم البنیة في الكتابة الروائیة الجزائریة

الندوة العلمیة الوطنیة : التجریب في 
 12الكتابة الروائیة المعاصرة بتاریخ 

 بكلیة اآلداب واللغات  2018مارس
جامعة مولود معمري تیزي وزو. 

BELKHAMSA 
Karima 

 بلخامسة كریمة
العقل اإلسالمي بین التراث و الحداثة في 

 فكرمحمد أركون

الملتقى الوطني حول "الخطاب الدیني 
بین إشكاالت التمثّل و آلیات التجدید" 

 بكلیة 2018 أكتوبر 16  و 15یومي  
اآلداب و اللغات مخبر تحلیل الخطاب، 

جامعة تیزي وزو. 
BELKHAMSA 
Karima 

 بلخامسة كریمة
حركیّة التأویل و فعل التلقي في الخطاب 

األدبي". 
 

الملتقى الوطني: محور الذات و المعرفة 
في خطاب ما بعد الحداثة المركز 

الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف میلة 
 الملتقى 2018 أفریل 17/18آیام 

الوطني: محور الذات و المعرفة في 
خطاب ما بعد الحداثة المركز الجامعي 

 17/18عبد الحفیظ بو الصوف میلة آیام 
 أفریل 
2018 



ACHOURI Ayat allah 
الروایة والتزاوج األجناسي-روایة السیرذاتیة  آیة هللا عاشوري

 تاء الخجل لفضیلة الفاروق نموذجا.

الملتقى الوطني حول التجریب الروائي 
الجزائري المعاصر بین الرھان الجمالي 

والخصوصیة السردیة. المنعقد بجامعة 
 م.2018 مارس 20تیسمسیلت، 

ACHOURI Ayat allah 
التمرد الروائي على النظریة األجناسیة- آیة هللا عاشوري

 الروایة السیرذاتیة أنموذجا.

الملتقى الوطني حول الحركة األدبیة 
الجزائریة بین التأصیل والتجریب. 

 أفریل 17و16المنعقد بجامعة المدیة، 
 م.2018

ACHOURI Ayat allah 
حداثة الخطاب النقدي وإشكالیة قراءة  آیة هللا عاشوري

 التراث-شكري عیاد أنموذجا.

حول الخطاب األدبي الملتقى الوطني 
والنقدي عند العرب بین األصالة 

المنعقد بجامعة . والمؤثرات األجنبیة
 م.2018 ماي 3و2، 2البلیدة

ACHOURI Ayat allah 
 آیة هللا عاشوري

توظیف السرد الحكائي في الخطاب 
 اإلشھاري

" أنموذجاماء أروىإشھار "  

حول الخطاب الملتقى الوطني 
اإلشھاري-األسس اللسانیة واألطر 

المنعقد بالمركز الجامعي عین . المعرفیة
م. 2018 دیسمبر 12و11تموشنت، 

 
RILI Nacéra 

 نصیرة ریلي
 شعر التجدید في القرن الثاني الھجري

المركز الجامعي عبد الحفیظ بو 
 أفریل 18 و17الصوف- میلة یومي 
2018 

          
RILI Nacéra 

 نصیرة ریلي
 صورة المرأة في المثل الشعبي األمازیغي

المركز الجامعي أحمد زبانة- غلیزان- 
مخبر اللغة والتواصل بالتنسیق مع مخبر 

CRASC 
  2018 جوان 25بوھران یوم 

RILI Nacéra 
          

 نصیرة ریلي
 تیمات القصة القصیرة بالجزائر 

 دیسمبر 13 یوم 2جامعة الجزائر 
2018 

KHALFI Hocine 
 حسین خالفي

 
إشكالیة تلقي المصطلح والمفھوم السیمیائي 

 في النقد العربي

الندوة الوطنیة: تلقي المناھج النقدیة 
مغاربیا وآلیات تطبیقھا، تنظیم مخبر 

الممارسات اللغویة بجامعة تیزي وزو،  
 2018 فیفري 20یوم: 

 
 
 

          
KHALFI Hocine 

 حسین خالفي
 

 

توظیف التاریخ في الروایة بین التجریب 
.والتأصیل  

الندوة الوطنیة: التجریب في الكتابة 
الروائیة العربیة المعاصرة،تنظیم مخبر 

 الممارسات اللغویة 
 جامعة تیزي 2018 مارس 12  یوم: 

 وزو
 

BOUAYAD Nouara 
 نوارة بوعیاد زوجة شیبان
 

السیاسة اللغویة في الجزائر بین واقع التعددیة 
وھیمنة العولمة 

 

الملتقى الوطني األول"السیاسة اللغویة 
في الجزائر بین تجلیات الواقع وتحدیات 

، 2017/ أفریل 15/16السیاسة" 
المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة/ 

 .   3جامعة الجزائر



ALIK Elkaissa 
 
 

تفسیر المتغیرات اللغویة من منظور النموذج 
 التغیري لـ "ولیام البوف"                      

الخطاب في ضوء اللسانیات االجتماعیة، 
، جامعة مولود معمري 2018 جانفي 10

 تیزي وزو
ALIK Elkaissa 
  أثر السیاسة اللغویة المنتھجة في الجزائر  

على تعلیم اللغة العربیة بالمدارس االبتدائیة 
            

السیاسة اللغویة في الجزائر بین تجلیات 
 15الواقع اللغوي وتحدیات السیاسة ، 

، المدرسة الوطنیة 2017 أفریل 16و
 العلیا للعلوم السیاسیة، الجزائر.  

BELKHAMSA 
Karima 
     

فعل التاریخ و تجربة تلقي أعمال األعرج 
واسیني 

الروایة الجزائریة الجدیدة إبداعات 
  واسیني األعرج –أنموذجا-

Université de Tizi-Ouzou 
30 au: 31/10/2017 

BELKHAMSA 
Karima 
 

تجربة التلقي ألعمال مولود معمري  مولود معمري في الذكرى المئویة 
2017-1987-1917لمیالده    

Université de Tizi-Ouzou 
28/02/2017 

HAOUCHI Aida 
 

دالئلیة الجسد في "سوناتا ألشباح القدس" ـ 
مساءلة في بنیة الرمز وبرھنتھ المعقدة 

الروایة الجزائریة الجدیدة ـ إبداعات 
 واسیني األعرج نموذجا

Université de Tizi Ouzou 
30.31/10/2017 

KHALFI Hocine 
 

قراءة سیمیا تداولیة في تطور مفھوم البیان 
 العربي

  

 التراث البالغي والدرس اللساني
28/11/ 2017  C.U. Relizane  

 كریمة بلخامسة
 
 

-17األسطورة و العالم االفتراضي األسطورة و فعل التأویل في النص األدبي
 كلیة اآلداب و اللغات قسم 2016ماي18

 اللغة و األدب العربي جامعة بجایة
 كریمة بلخامسة

 
الملتقى الوطني حول مدونة األدب  حركیة النقد في البحث األكادیمي   

الجزائري المعاصر في البحوث 
     2016 دیسمبر 5-4األكادیمیة یومي 

  قسم اللغة العربیة جامعة مولود 
 معمري تیزي وزو

 الحبیب عمي
  

 

فعالیة استدعاء األسطورة في الشعر العربي 
 المعاصر

الملتقى الوطني : األسطورة و العالم 
اإلفتراضي، قسم اللغة و األدب العربي ، 

17جامعة بجایة :   
2016 ماي 18 –   

 ریلي نصیرة 
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