
   
حيث تتبنى بعض الدراسات العربية وجهة نظر تركيبية، 

خرى بشكل خاص تستعيد من أبينما تتعامل وجهات نظر 
 .ه عالقتها بالتراث العربيخالل

ومهما يكن نوع العالقة التي تربط الدراسات العربية 
خذ بعدا واسعا، قد أشكال ال تنفك تبالمنهج، فإن دائرة اإل

فيما و ما يتجلى حتى ساسية، وهمس حتى المفاهيم األي
ات لسانيالنقد و بحثية في مجالي ال عمالأيقدمه الطلبة من 
د على المنهج وال تعتد به وهو قد ال تعتم على حد سواء،

 ما يؤثر سلبا على نوعية البحث وعالقته بالعلمية.

هو مقاربة المنهج باعتباره حلقة إن الهدف من هذه الندوة: 
مهمة في مسار البحث العلمي والجامعي، من خالل بسط 
إشكالياته وتحديد االختالفات بين وجهات النظر في 

لجمع بين الدراسات األدبية الدراسات التراثية والغربية، وا
واللسانية من خالل االشتغال على الموضوع ذاته الذي 
يمس طريق البحث على حد سواء. وكذا محاولة إيجاد 
حلول مشتركة من حيث التعامل مع المنهج تجاه ما يقدم 

 من درس علمي وبحث أكاديمي.

 المحاور
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إشكالية المنهج في الدراسات  "
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 كلية الحقوق 

 فكرة اليوم الدراسي وديباجته 
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 الديباجة: 
كانت األستاذة عذاوري أستاذة المنهج بامتياز، رسمت 
معالمه، ولقنت أبجدياته لطلبتها، وقد كانت مسألة المنهج 

 ئما هاجسها وهمها العميق.دا

وقد حالت  –لذلك تأتي هذه الندوة التي حررت ديباجتها
لبنة أولى في طريق تأسيس -الظروف دون تنظيمها

 حقيقي ألبجدياته في الوسط العلمي واألكاديمي.

قق حُعِرف المنهج على أّنه طريق البحث عن الحقيقة، ي
 بحاثواألفة عامة صالحضور العلمي في األبحاث بوجوده 

  اإلنسانية على وجه الخصوص.المتعلقة بالعلوم 

تقصيها خلق  وأن اختالف الحقائق المراد تبيانها أير غ 
اختالفا في طبيعة المناهج المتبعة باختالف طبيعة العلوم. 

نها ال تتميز أتاريخها الطويل  عبرثبتت المناهج أوقد 
نقلت حيانا إذا ما أبل وبعدم الصالحية  ،باالختالف فحسب

أو من ميادينها البحثية وحقولها المعرفية إلى حقول أخرى، 
قاليم جغرافية إلى أإذا ما هاجرت من سياقات معرفية و 

أن قوانين المنهج التي قدمها من رغم على المغايرة. و  أقاليم
ديكارت اتصفت بالشمولية ووجوب التحقق في كل منهج 

 .هذه االختالفاتنها لم تلغ إال أ

ت األدبية االسياق، تبرز المناهج التي تتبناها الدراسفي هذا    
جزء من هذه المنظومة ال ينفصل عن كنية في البحث، اواللس

ن أتها وتطورت من خاللها. غير أوجدالمعطيات العامة التي 
يمكن أن يأخذ بعدا  عموما، شكال الذي يطرح حول المناهجاإل

 ،راث العربي من جهةعالقتها الثنائية بالت بالنظر إلىعربيا  أوسع
 ،والحداثة الغربية من جهة أخرى

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيسة اللجنة العلمية: 
 د. عائشة هديم

 أعضاء اللجنة العلمية:
                   زهرة عميري .د     شهرزاد توفوتي. د     فتيحة شفيري. د

 د. مليكة دحامنية.  اري.د. هدى عم  د. خيرة بن ضحوى.
               د. بهون علي سعيد.   د. زالقي رضا.   د. علي صالحي.

       . بوعجاجة سليم.أ   سياخن مصطفى د.
 

 أعضاء اللجنة التنظيمية: 
                  أ. عثمان زهية.. . زيتوني عبد الغنيد   الحباس بالل.  أ.

 تسعديت بن يحي.أ.     أ. أسمة ميسوم.  أ. آسية زرابيب.
                أ. فكراش عبد القادر.أ. فريحة محمد     أ. سامية بوفرورة.

 أ.فريدة رحيو.  أ. رابح بن أعراب. أ. فتيحة بن أعراب.
 أ. صبيرة بودينة.

 

 ن: اإلداريو
                      عمر شامي. - أكسيل حسينة. -    فاطمة حشالف. -
نورة ايغيل  -عماري صبرينة   -سليمة بن عزيز   -

 وهيبة عوداش-قيطون   

 مسؤولة خلية االعالم واالتصال:
 دريس آمال

 
 عذاوري سليمة: بمشاركة طلبة الدكتورة

 كريمة عباسي / وهيبة بن يونس/ مريم بن يحي
 
 

 برنامج اليوم الدراسي:
 (:11:31-11:11الجلسة االفتتاحية )

كلمة رئيسة اليوم الدراسي ورئيسة فرع اللغة العربية  -
 وآدابها: أ. كّيسة مالح. 

أ. د.عبد العظيم بن كلمة عميد كلية الحقوق:  -
 الصغير.
 : (11:21-11:31العلمية األولى )الجلسة 

 الدكتورة سليمة عذاوريقراءة في أعمال 
 ./ توفوتي شهرزادبرئاسة د

عائشة ، د.عذاوري سليمة للدكتورةة العلمية السير  -
 هديم.

تناص في الرواية شعرية ال د.عذاوري: قراءة في كتاب -
 .شهرزاد توفوتي. / د .عائشة هديمالعربية. د

ة الغربية : النظريات النقديد.عذاوريقراءة في كتاب  -
شكالية التلقي العر   .: أحمد زعزاعبي. تقديم األستاذوا 

 .بن ضحوى خيرة د. . تقديمد.عذاوريقراءة في مقال  -
 الدكتورة عذاوري سليمةتسمية قاعة الندوات باسم 

(11:21- 11:31) 
 : (12:21 -11:31) الثانيةالجلسة العلمية 

 عائشة هديمد.  برئاسة
: جدل المنهج ومرداسد.عبد القادر طالب. جامعة ب -

 قراءة في أزمة الخطاب النقدي العربي الحديث. ،والنص
عة تيزي وزو: حدود المنهج بعيو نورة. جامأ.د.  -

 .شكالية معرفية أم حتمية إبداعية. إالنص وانفتاح
عة جيجل: إشكالية المنهج . جامد. طارق بلخصايم -

 . المشروع النقدي الجديد.الثقافي
معة بومرداس: منهج القراءة د. دحامنية مليكة. جا -

 .زرعند ياوس وآي
 

 :(13:11-12:21) الثالثةالجلسة العلمية 
 خيرة بن ضحوى. برئاسة د

.يونس سالم. جامعة بومرداس: إشكالية المنهج في أ -
 قراءة التراث بين طه عبد الرجمن ومحمد عابد الجابري.

تجربتي عبد المالك  د. بوعيشة بوعمارة، قراءة في -
مرتاض وعبد الحميد بورايو، نحو نحت منهج تكاملي 

 .مركب
د. رشيد بلعيفة. جامعة خنشلة. خطاب النقد  -

 .األسلوبي عند شكري عياد. قراءة في نقد النقد
د سيف الدين بوفالقة. جامعة عنابة. إشكالية مد. مح -

 .توظيف المنهج السيميائي في تحليل النصوص السردية
 . مناقشة عامة .31.11- 31.31 -
 . استراحة الغذاء.34.11 -31.11 -

 سا 10:11-سا13.31 الجلسة التكريمية:
 في الدكتورة سليمة عذاوري(شهادات )

 واسيني األعرجالدكتور كلمة األستاذ  -3
 بوزيدة عبد القادرالدكتور كلمة األستاذ  -2
 عبيد عبد الرزاقالدكتور كلمة األستاذ  -1
 ري محمدساالدكتور كلمة األستاذ  -4
 بيدي عثمان كلمة الدكتور -5
  الدكتور لخضر جمعياألستاذ كلمة  -6
 عذاوري سليمة باسم طلبة الدكتورةكلمة  -7
 كلمة أساتذة القسم. -8

 الختامية التوصيات
 

 
 

 


