
 عبيــةـة الـش  ـيمقراطية الـد  ـــة الجزائريـــالجمهوري

 الــي والبحــث العلمــيعليــم العوزارة الت  

 .الوسط دوة الجهوية لجامعات الن  
  

 اه لنيل شهادة الد كتور عرض تكوين في الط ور الث الث

  2021/2022بعنوان الس نة الجامعية 
 

 حسب الشعبة المؤس سة المعنية بالتأهيل لتنظيم التكوين في الطور الثالث

   

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

 حسب الشعبة مشروع الد كتوراه

 2شعبة ال 1الميدان 

 دبيةاألدراسات ال اللغة واألدب العربي
 

FILIERE 2 DOMAINE 1 

Etudes littéraires Langue et litteratureArabe 

1 , DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, LCA, AUMVSST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SH 
 برزنامة الشعب. والمتمم، المتعلقالمعدل  ،2016غشت  09و 2016جويلية  26المؤرخ في  وفقا ألحكام القرار 2

    

 حسب الشعبة مسؤول الت كوين

 بن طيبةإبراهيم 
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 الت كوين في الدكتوراه:مشروع توطين  -1

 القسم الكل ية/ المعهد المؤس سة

 وآدابهاالعربية اللغة  اآلداب واللغات جامعة الجياللي بونعامة
 

 

 

 (2يرفق الملخص )وفق الملحق  األهداف المحددة للتكوين المقترح:
 :يتضمناكتب ملخًصا 

 أهداف التكوين في الدكتوراه. 
التعريف باألدب الجزائري ( إلى األدب الجزائري، أدب حديث ومعاصريهدف هذا المشروع ) 

واألدب العربي  بنوعيه النثري والشعري القديم منه والحديث والمعاصر ويسعى إلى توسيع هذا المحتوى 

ا وجب وفق البرامج المسطرة من قبل الوزارة فقد بات االدب الجزائري ضمن سياق األدب العربي ولذ

 إن الغاية الرئيسة لهذا التخصص هو االنفتاح علىتوسعته عن طريق التعريف به ضمن هذا المشروع. 

األدب العالمي وتبيان مدى تطور األدب الجزائري وأهميته ضمن السياق العربي والعالمي.وتبيان كذلك 

 العربي مقارنة باآلداب العالمية  األدبوضع 

 حة.العالقة بين المشاريع المقتر -
 

 األدب الجزائري الحديث والمعاصر واألدب العربي الحديث والمعاصرإن الغوص في مثل مواضيع 

ان الدراسات يجلب المنفعة من حيث تطوير القدرات البحثية التي ينبغي على كل طالب في ميد والعالمي،

وتحليلها وفق ما  الجزائرية األدبيةكما يركز المشروع على البحث في األعمال  ،األدبية أن يستثمرها

 .دبييقتضيه التحليل المعاصر للخطاب األ

إن الشغل الشاغل للجامعة الجزائرية اليوم هو تطوير البحث العلمي ومحاولة النهوض بالطبقة المثقفة 

مزج بين ما أشار إليه قدماء إلى مصف النخب الموجودة في الدول المتطورة، ولعل التخصص المقترح ي

عبد المالك مرتاض وواسيني االعرج المعاصرين ك وبين ما جاء به القاسم سعد هللا  جزائري كأبيدب الاأل

وغايتنا من فتح  وا به في السياق العربي والعالمي،الجزائري الذين احتف األدباءمن  موغيرهوجلوجي.... 

القديم منه والحديث تحليل االدب الجزائري درة على هذا التخصص هو تكوين طلبة متخصصين لهم الق

 باللغتين العربية واألجنبية. والمعاصر

 
 

  :كتوراهكوين في الد  لجنة الت   -2

 اإللحاقؤس سة م التخص ص الشعبة الرتبة *االسم والل قب
)رئيس، عضو،  الصفة

 متدخل(

 بن طيبة إبراهيم 
 أستاذ محاضر أ

 

 دراسات نقدية
 خميس مليانةجامعة  السرديات

 
 ارئيس

 جغدم الحاج 
 تعليم عاليأستاذ 

 

 جامعة الشلف ادب جزائري ادبية دراسات
 
 

 اعضو

 مهدانليلى 
 تعليم عاليأستاذ 

 

 دراسات نقدية
 خميس مليانةجامعة  حديث نقد 

 
 اعضو

 قدار عبدالقادر 
 أستاذ محاضر أ

 

 دراسات نقدية
 خميس مليانةجامعة  نقد معاصر

 
 اعضو
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 صالح الدين ملفوف
 أستاذ محاضر أ

 

 دراسات ادبية

أدب جزائري 

 خميس مليانةجامعة  حديث
 

 اعضو

 محمد بلعباسي
 أستاذ محاضر أ

 

 

 ادبيةدراسات 

ادب حديث 

 الشلفة جامع ومعاصر
 
 

 اعضو

 إسماعيل زغودة
 استاد التعليم العالي

 
 ادبيةدراسات 

 جامعة الشلف تحليل الخطاب
 

 اعضو

 ميمون سهيلة 
 أستاذ محاضر أ

 
 نقديةدراسات 

 جامعة الشلف حديث ىمعاصر نقد
 

 اعضو

 راضية بن عريبة
  استاد التعليم العالي

 
  ادبيةدراسات 

 الشلفجامعة  تحليل الخطاب
 

 اعضو

تأطير مواضيع الدكتوراه )أستاذ، أستاذ محاضر قسم أ، مدير لجنة  -3
)ال يمكن لألساتذة الذين تجاوزوا الحد األقصى  (:أستاذ باحث قسم أبحث، 

 (أن يكونوا ضمن هذه القائمةالمسموح به في التأطير 
 

 التخص ص الشعبة الرتبة *االسم والل قب
ؤس سة م

 اإللحاق

 
 

 إبراهيم بن طيبة 

أستاذ محاضر 

 أ

 

 دراسات نقدية
 خميس مليانةجامعة  السرديات

  

 جغدم الحاج 

تعليم أستاذ 

 عالي

 

 

 ادبية دراسات

 جامعة الشلف ادب جزائري
 

 

 ليلى مهدان

تعليم أستاذ 
 عالي

 
 دراسات نقدية

 خميس مليانةجامعة  حديث نقد 
  

 عبدالقادر قدار 

أستاذ محاضر 
 أ

 

 دراسات نقدية
   خميس مليانةجامعة  نقد معاصر

 صالح الدين ملفوف

أستاذ محاضر 

 أ

 

 دراسات ادبية

أدب جزائري 

 خميس مليانةجامعة  حديث
  

 محمد بلعباسي

أستاذ محاضر 

 أ

 

 

 ادبيةدراسات 

ادب حديث 

 الشلفة جامع ومعاصر
  

 إسماعيل زغودة

استاد التعليم 

 العالي

 

 ادبيةدراسات 
   جامعة الشلف تحليل الخطاب

 سهيلة ميمون 

أستاذ محاضر 

 أ

 

 نقديةدراسات 

نقد حديث 

 جامعة الشلف ىمعاصر
  

 راضية بن عريبة

استاد التعليم 

  العالي

 

  ادبيةدراسات 
 الشلفجامعة  تحليل الخطاب

  

 .1 يرفق بيان مختصر للّسيرة الذّاتية بعرض التّكوين وفق النموذج في الملحق)*( 

 المواضيع المقترحة: -4
)ال يمكن لألساتذة الذين تجاوزوا الحد األقصى المسموح به في التأطير اقتراح مواضيع جديدة 

 لألطروحة(

  التخص ص الشعبة الموضوع المقترح الرقم
المشرف على 

 األطروحة

رمز مشروع 

 البحث *

1.  

تجليات األنا واآلخر في 

روايات إسماعيل يبرير دراسة 

 في النقد الثقافي 

 

 دراسات أدبية

 

 أدب جزائري

   

 إبراهيم بن طيبة     

 

2.  

فضاء التلقي في النص 

 الشعري الجزائري المعاصر

 

 

 أدبيةدراسات 

 

 صالح الدين ملفوف دب جزائريأ

 

3.  
تذويت التاريخ في روايات 

 واسيني األعرج

 

 دراسات أدبية

 

 إسماعيل زغودة أدب جزائري
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4.  

شعرية اللغة في الكتابات 

 المعاصرةالجزائرية  الشعرية 

 نماذج مختلفة

 

 دراسات أدبية

 

أدب عربي حديث 

 ومعاصر
 جغدم الحاج 

 

5.  

التشكيل السياقي للنص 

الشعري المعاصر قصيدة 

 الهايكو انموذجا

 

 دراسات أدبية

 

أدب عربي حديث 
 ومعاصر

 محمد بلعباسي

 

6.  

شعرية الكتابة الشعرية 

 المعاصرة نماذج مختلفة

 

 

 دراسات أدبية

 

أدب عربي حديث 

 ومعاصر
 ميمون سهيلة

 

7.  

إشكالية قصيدة النثر والكتابة 

 خارج النظم.

 

 

 دراسات أدبية

 

 قدار عبدالقادر  آداب عالمية

 

8.  
األنا واآلخر في الخطاب 

 الشعري العربي الحديث

 

 دراسات أدبية

 

 آداب عالمية
  بن عريبة راضية

 

9.  

أدبية النص بين اإلبالغ 

واإلبداع في القصيدة العالمية 

 نماذج مختلفة

 

 
 دراسات أدبية

 
 آداب عالمية

 مهدان ليلى

 

 .4مشاريع البحث المذكورة في النقطة )*( 

 للمشاركة في المسابقة: المقبولةالماستر مسارات  -5
 .(قبل أو بعد الموائمة) لى نفس الشعبةإ ينتمت تيالماستر الصات تخص   كل  

 مؤّسسة التكوين  عنوان الماستر 

البليدة ، الجزائر جامعة خميس مليانة،  ، تحليل الحطاب، علم االسلوبعلم االصوات والمفردات
 .......الشلف المدية ،،

 كل جامعات الوطن ، جزائريأدب 

 كل جامعات الوطن .، آداب عالميةحديث ومعاصر دب عربيأ

 

  برنامج الت كوين لتعزيز المعارف -10
 2الس داسي  1الس داسي  الن شاطات

في التخصص والتي  يةدروس تعزيز

 لها عالقة بالتكوين في الدكتوراه

الشعريات المفهوم  -
 والماهية

الحديثة الكتابة بنية -
 والمعاصرة

لغة الكتابة األدبية  -
 المعاصر

 

مفهوم المصطلح عناوين الدرو -
، 

 بين النص والخطاب، -
 نظرية التلقي، -
 من الجملة إلى النص -
 مقاربات نصية -

 

 دروس في المنهجي ة

المنهجية والتفكير 
 العلمي.

صفات الباحث  -
 الفطرية والمكتسبة.

مقاصد التأليف وشروط  -

والتعليم.التعلم   

مصادر البحث ومراجعه،   -
وكيفية الوصول إليها، وتحديد 

 قيمتها.

المراحل النظرية إلعداد  -

البحث: مرحلة القراءة، مرحلة 

الخطة األولية، مرحلة جمع 

 المصادر.
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في التعليمية  تمهيدية دروس

  لبيداغوجياوا

مدخل إلى  -

البيداغوجيا )الماهية 

والمجال 

 والخصائص(.

العالقة التكاملية  -

بين البيداغوجيا 
 والتعليمية.

 

بيداغوجيا األهداف. -  
بيداغوجيا الكفاءات. -  

بيداغوجيا المعرفة. -  

البيداغوجيا الفوارق. -  
بيداغوجيا الخطأ. -  

 

في تكنولوجيات اإلعالم  دروس

 واالت صال

مفاهيم عامة في: 

التكنولوجيا واإلعالم 

 واالتصال

التكنولوجية الوسائل -

 أنواعها ووظائفها

 

استخدام مواقع البحث العلمي 

-،(…, Googlescholarللبحث

Researchgate. 

تحميل الملفات، نشر وعرض 

 أعمال البحث.

كتابة وتحرير مقال)عرض  -

 برامج تحرير المقاالت(:

دروس في تعزيز القدرات في اللغات 

 األجنبية

Sentence Structure 

and Word Order 

- Different Forms 

of Sentences 

 

Passive/ Voice 

-Reporte Speech 

- Phoneti 

 ملتقيات

بنية الخطاب الجزائري 

إبان فترة االستقالل وما 

 بعدها

 الجزائريةاتجاهات الرواية 

 المعاصرة

 :هام
 .الدروس المقدمة تدخل في إطار الحجم الساعي لألساتذة الباحثين 

  تنظيم ( أسبوعيّا. يمكن 02المعارف بساعتين )دعم يحدّد الحجم الّساعي لدروس

 .جمعها في نفس الشعبةهذه الدّروس حسب كّل تخّصص أو 

 يمكن للدّروس في تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال والمنهجيّة والبحث الوثائقي 

 . الشعبأن تكون مشتركة بين  ودروس تلقين البيداغوجيا

 لطالب  ين المكتسبات والمتابعة المستمرةلتدو إجباريلدكتوراه دفتر طالب ا

  PROGRESالدكتوراه والذي يتم إدراجه في المنصة الرقمية 
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  :المعارف بدعمالمتعلق  كوينفي الت   ونلالمتدخ   -6

فة االسم والل قب  *الص 
)دروس،  طبيعة الن شاط

ورشات، محاضرات، 
 ...الخ(

 سعاد بزناسي
 محاضر التعليم العالي ةأستاذ

 حنيفي عيسى
 محاضر التعليم العاليأستاذ 

 محمد مكاكي
 محاضر أ ةمحاضر ةأستاذ

 بردي صليحة
 محاضر أ ةمحاضر ةأستاذ

 أحمد نقي
 محاضر أ ةمحاضر ةأستاذ

 سهيلة بلحوالة
 محاضر أستاذ محاضر أ

 ..... ،محاضر ،مشاركأستاذ مدعو،  )*(

 الوطنية والد ولية:: االت فاقيات ركاءالش  
  )ترفق االتّفاقيات بالملحق(

   سات المشاركةالمؤس: 

 :(،...الخامعات، شركات، مخابر، مراكز بحث)ج

............................................................................................ 

 : كوينودعم الت  خابر مالوطين هياكل الت   -7

  كوين:توطين الت  مخبر 

 مدير المخبر اسم المخبر

 
 مخبر الدراسات األدبية والنقدية العامة والمقارنة

 

 
 محمد مكاكي
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 2021نوفمبر 18المؤرخ في593قرار رقم 

 
 
 

 
 

 
 

 األهداف المحددة للتكوين المقترح : 2رقم ـق ـــــــــــالملح

 :األهداف  

في هذا العرض التكويني أهدف إلى التركيز على جملة من  

 خصها في النقاط التالية.النقاط األساسية أل

 

 صد سمات التحول في القصيدة الجزائرية المعاصرة.ر -

 الحديث والمعاصر الجزائرياألدب إحصاء الظاهرة الجمالية والفنية في -

 المعاصر.

 المعاصرةالحديثة و إثراء الدراسات التطبيقية للمدونات الشعرية الجزائرية -

  . بدء

  للمدونة الجزائرية 1988بدًء   les Métamorphosesمرحلة التحوالت ب

ة ال يمكنها أن تستقّر على هيئة ثابتة راسخة بل هي في صميم ألدبيةظاهرة اال

تجلياتها منفتحة على استيعاب التعديالت الموضوعاتة والتشكيالت الفنية التي هي  

ملزمة بأن تستمدّ مسّوغاتها األدبية والفنية انطالقا من خصوصية روح العصر 

 الذي تتواجد خالل

 المقترحة: العالقة بين المشاريع 

لما كان األدب في وجهه الخاص اليعترف  بالحدود الوهمية الجغرافيا ألنه 

ينزع نحو العالمية، نحاول خالل هذا العرض األكاديمي الى المزج بين 

 التخصصات المعورضة، وهذا ما يباركه الدرس الجامعي وبحوثه
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مرجعياته االنفعالية يستمدّ نشاطه االنتظامي من الحوافز صميم في  إناألدب 

النفسية التي يشترك فيها مع انفعال الذات المبدعة في إنتاج الصياغة اللّغوية للتعبير 

 . األدبي

ربط بين المشاريع ياألدبية  للّغة الجمالية  وهذا االنتظام الباني لمكونات 

وفق مثلها مثل باقي وسائل التعبير اإلنساني تنزع من الباطن إلى الظاهر  المقترحة

لسرد آلية االنتظام، ومن صور هذا االنتظام التكرار والتوازي واالتساق وا

والتشكيل والمباينة أو المخالفة التي هي المغايرة عند تناوب العناصر اللغوية 

واأللفاظ ، وقد أثبتت التجارب االدبية والوقائع أن النفس البشرية تميل ألنماط من 

التشكيل والصياغة تنضوي جميعها تحت الممارسة الشعرية، بحيث يمكن للحس 

ا الخطاب األدبي أن يتفرد أو يستقل بكيفيات الذائق المتدرب على استقبال جمالي

تقييم المكّون اللغوي، ويكون قمينا بتقدير مختلف االنسجامات واإليقاعات، 

وبخروج االدب من االلتزام بالشكل الموحد الى العالمية بغض النظر عن جنسيته، 

 وما يبرر هذا تداخل  األجناس األدبية فيما بينها.
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 ة تلخيص: بطاق3ملحق 

 وراهـادة الد كتـل شهـن لنيـان الت كويـلضم الجياللي بونعامة خميس مليانةجامعــة ل ـتأهيوالمتضم ـن 

 2022-2021ة ـامعيجة الـلس نبعنـوان ا ةـب المفتوحـالمناص ويحـد د عـدد
 

Domaine Filière 
Responsable de la filière 

(Formation doctorale) 
Spécialités 

Postes ouverts par 

spécialité* 
Total (Filière) 

اللغة 

واألدب 

 العربي

 03 03 ادب جزائري بن طيبة إبراهيم الدراسات األدبية

اللغة 

واألدب 

 العربي

 03 03 ومعاصرحديث ادب عربي  بن طيبة إبراهيم الدراسات األدبية

اللغة 

واألدب 

 العربي

 03 03 آداب عالمية بن طيبة إبراهيم الدراسات األدبية



1
0 
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