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 عبيــةـة الـش  ـيمقراطية الـد  ـــة الجزائريـــالجمهوري

 عليــم العالــي والبحــث العلمــيوزارة الت  

ّدوةّالجهويةّلجامعاتّالش رقالنّ 

لنيل شهادة الد كتوراه لنيل شهادة الد كتوراه   عرض تكوين في الط ور الث الثعرض تكوين في الط ور الث الث

نة الجامعية نة الجامعيةبعنوان الس    بعنوان الس 

20142014//20152015  
والّذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة  2012 جويلية 16المؤرخ في  191)وفقا للقرار رقم 

 (.2012أكتوبر  17المؤرخ في  345الدكتوراه، المعّدل والمتّمم بالقرار رقم 

 عنوان التّكوين

 النقد وتحليل الخطاب

 

 المؤّسسة

 عنابة  -جامعة باجي مختار
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 الفهـرس

 مقّر التّكوين 1

 كوينمسؤول التّ  2

 عدد المناصب المفتوحة 3

 كتوراهكوين في الدّ لجنة التّ  4

 المبّررة طلب فتح التّكوينالماستر  تخّصصات 5

 المخّولة حّق المشاركة في المسابقة سةخارج المؤسّ من تخّصصات الماستر  6

 االختبارات الكتابية للمسابقة 7

 كوينوصف التّ  8

 كوينالتّ  برنامج 9

 في التكوين لونالمتدخّ األشخاص  10

 : االتّفاقيات الوطنية والّدوليةركاءالشّ  11

 أطير العلميفريق التّ  12

 ملحق 13

 رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية 14

 لجامعات الّشرقدوة الجهوية تأشيرة النّ  15
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 الت كوينقر  م -1

 طبيعة الت كوين 1-1

 تأهيل 

 2013 - 2012الّسنة األولى للتّأهيل:                ×      إعادة تأهيل 
 الّسنة األولى للتّأهيل         تجميد: 

 عنوان الت كوين 1-2

 النقد وتحليل الخطاب
 

1الفرع
*
 / 

2الفرع
*
 / 

3الفرع
*
 / 

 تمأل هذه الخانات في حالة تضّمن التّكوين لعّدة فروع.*

 محل  الت أهيل المؤس سة 1-3

 القسم المعهدالكل ية/  المؤس سة

كلية اآلداب والعلوم  عنابة –جامعة باجي مختار 
 اإلنسانية واالجتماعية

 اللغة العربية وآدابها

 ت كوينلميدان وشعبة ا 1-4

الميدان
1

عبة   الش 

 اللغة واألدب العربي

 

 األب العربي

 

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT   

 

 



4 
  



5 
 

صات -2 رة طلب فتح الت كوينالماستر  تخص   المبر 

 عنوان ماستر
 هادة فيلين على الش  عات عدد المتحص  توق  

 عقب السنة الجامعية الجارية

 15 الخطاب وتحليل النقد
 15 العربي األدب

 15 األدب الجزائري

صات الماستر  -3 لة سةخارج المؤس  من تخص  المشاركة في  حق   المخو 

 (على األقل  )ثالثة  المسابقة

 عنوان الماستر

 األدب العربي

 النقد

 تحليل الخطاب

 على األكثر(اثنان االختبارات الكتابية )اختباران  -4

 المقاييس: 7-1

 ساعتان -1 –نظريات ومناهج النقد الحديث و المعاصر قياس األّول: الم

 ساعتان -1 –تحليل خطاب اس الثّاني: المقي

 لاللتحاق: الش روط البيداغوجية 7-2

 الترتيب في الدفعة. -

 دراسة الملف )المسار الدراسي + السيرة والسلوك(. -

 + األدب العربي + األدب الجزائري تحليل الخطابالنقد والتخصص في الماستر:  -

 االختبار الكتابي. -

 كوينالت   وصف -5

 النقد وتحليل الخطاب كوين:التّ عنوان 

عبةش  عنوان ال
1

 محاور البحث 

/ / 

/ / 

                                                             
1

 ن التّكوين شعبا تقّدم محاور البحث الخاصة بهإذا لم يتضمّ  
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 كوينالت   برنامج -6
 (، وفي حالة تضّمن التكوين ُشعبا عّدة فيقّدم برنامج كّل شعبة على حًدىشاطاتبالملحق تفاصيل النّ  تُرفق)

 6داسي س  ال 5داسي س  ال 4داسي س  ال 3داسي س  ال 2داسي س  ال 1داسي س  ال شاطاتالن  

     محاضرات محاضرات محاضرات

   ورشة ورشة   ورشات

   ملتقى ملتقى   ملتقيات

أعمال شخصية 

 لطالب الّدكتوراه

 أعمال عرض أعمال عرض أعمال عرض أعمال عرض أعمال عرض أعمال عرض

       قاتمتفرّ 

 كوينفي الت   ونلاألشخاص المتدخ   -7

فة قباالسم والل    شاططبيعة الن   الص 
 ملتقى + محاضرة محاضر مختار نويوات

 ملتقى + محاضرة محاضر عمر لحسن

 ملتقى + محاضرة محاضر اسماعيل بن صفيه

 ملتقى + محاضرة محاضر عبد الوهاب شعالن

 ملتقى + محاضرة محاضر خشاب جالل

 ملتقى + محاضرة محاضرة وحيدة سعدي

 ملتقى + محاضرة محاضر حليمصطفى ك

 : االت فاقيات الوطنية و/أو الد وليةركاءالش   -8
 فاقيات بالملحق(االتّ  ترفق)

 )جامعات، شركات، مخابر، مراكز بحث(: المشاركة ساتالمؤس  

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

 أطير العلميفريق الت   -9

 المؤس سة األصلية  صالتخص   تبةالر   قباالسم والل  
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 محل  تأدية الت كوينمخبر ال 

 اإلمضاء، الختم، الت اريخ ورقم االعتماد مدير المخبر  اسم المخبر 

 88رقم  2000جويلية  25 أ.د.عبد المجيد حنون مخبر األدب العام والمقارن
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 مخابر البحث المشاركة

 التاريخ ورقم االعتماداإلمضاء، الختم،  مدير المخبر اسم المخبر

 88رقم  2000جويلية  25 أ.د.عبد المجيد حنون مخبر األدب العام والمقارن

 

 

 

 

 فرق البحث المتعاقدة في إطار PNR ET CNEPRU 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رقم المشروع عنوان مشروع البحث

 الرواية في الصحراوي المتخيل
 العربية

U01120080088 01/01/2009 31/12/2012 

 la كتاب ترجمة
paralittérature 

U1120090107 01/01/2010 31/12/2013 

 U01120070030 01/01/2008 31/12/2011 المقارن األدب موسوعة

 ملحق -10

  وأعضاء لجنة التّكوين في الّدكتوراه. كويناتية للمسؤول عن التّ يرة الذّ السّ إرفاق 

  ّركاءفاقيات مع الشّ االت. 
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 وتأشيرة الهيئات اإلدارية واالستشارية رأي -11

 النقد وتحليل الخطاب.كوين:عنــــوان الت  

 
 

 جنة العلمية للقسمالل  

 رأي وتأشيرة اللجنة العلمية :

 

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 ية )أو المعهد(المجلس العلمي للكل  

 رأي وتأشيرة المجلس العلمي:

 

 

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 المعهد( عميد الكلية )أو مدير

 رأي وتأشيرة العميد أو المدير:

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 الجامعة رئيس

 الجامعة: رئيسرأي وتأشيرة 

 

 

 

 اريخ :التّ 
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 لجامعات الش رق دوة الجهويةتأشيرة الن   -12
 كوين(لعرض التّ  لن هائيةسخة االن  في  تُمأل)
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 نماذج الملحقات
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 ل )محاضرات، ورشات، ملتقيات(المفص  البرنامج 
 نشاط(لكّل لة )بطاقة واحدة مفصّ 

 

 الخـطـاب وتحليل النقد : التكوين عنوان

 

 محاضرات :األول السداسي

 :المضامين

 :  ومدارسه النقـد قضايا -أ

  النقدية المدارس  -

 القديم العربي النقد  -

 المعاصر العربي النقد  -

  النقد نقد مجال في تطبيقية دراسات  -

 النصوص مجال في تطبيقية دراسات  -

 

  والمنجزات والمناهج اآلليات : الخطاب تحليل  -ب

  الخطاب تحليل تاريخ  -

 الخطاب تحليل مناهج  -

 ووظائفه الخطاب أجناس  -

 الخطاب و االتصال  - 

 تحليل الخطاب و وسائل اإلعالم المعاصرة -

 الخطاب تحليل مجال في تطبيقية دراسات  -

 .الطلبة بها يقوم أعمال عروض-

 

   الخطاب وتحليل النقد :التكوين عنوان

 محاضرات : الثاني السداسي

 : المضامين

 : والترجمة المصطلح قضايا  -أ

 الخطاب تحليل مصطلحات  -
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 الترجمة مجال في الخطاب تحليل منجزات  -

 والترجمة المصطلح إشكاليات  -

 العربي التراث في الخطاب تحليل مصطلحات  -

 :والتأثر التأثير وقضايا العربي الوطن في الخطاب تحليل و النقد  -ب

 .والمثاقفة الخطاب تحليل -

 العربي األدب في تطبيقاتها و الغربية النقدية المدارس -

 العربي األدب في تطبيقاتها و الخطاب تحليل مناهج -

 .الطلبة بها يقوم أعمال عروض  -

 

   الخطاب وتحليل النقد  :التكوين عنوان

 .ورشة : الثالث السداسي

  النقـد مجال في التطبيقية الدراسات:  حول ورشة  -أ

 : المضامين

 النصوص نقد مجال في تطبيقية دراسات -

 النقـد نقد مجال في تطبيقية دراسات -

 .الطلبة بها يقوم أعمال عروض -

 الخطاب تحليل و النقـد مجال في التطبيقية الدراسات  :حول ورشة -ب

 : المضامين

 تطبيقاتها و السياقية الخطاب تحليل مناهج  -

 المنهج التاريخي  -

 المنهج النفسي -

 المنهج اإلجتماعي -

 منـاهـج أخـرى -

 

 الخطاب تحليل و النقـد مجال في تطبيقية دراسات  : الملتقى

 .الطلبة بها يقوم أعمال عروض -

 

   الخطاب تحليل و النقد  :التكوين عنوان

 ورشة : الرابع السداسي
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 الخطاب تحليل مجال في التطبيقية الدراسات : حول ورشة - أ

 :المضامين

 وتطبيقاتها النصانية الخطاب تحليل مناهج  -

 مختلفة نصـانيـة مناهج وفق مختلفة خطابات تحليل -

 المنهج البنيوي  -

 المنهج السيميائي -

 التـفـكيـكيـة -

 نظريات التـلقي و اإلستـقبال -

 التـداوليـة -

 .الطلبة بها يقوم أعمال عروض -

 الخطاب تحليل في البحث منهجية :حول ورشة  -ب

 : المضامين

 األكاديمية الكتابة منهجية  -

 التخصص في المنهجية  -

 .الطلبة بها يقوم أعمال عروض -

 

   الخطاب وتحليل النقد  : الملتقى

 .الطلبة بها يقوم أعمال عروض

 

   الخطاب وتحليل النقد  :التكوين عنوان

 .للباحث شخصية أعمال- :الخامس السداسي

 

   الخطاب وتحليل النقد  : التكوين عنوان

 .للباحث شخصية أعمال :  السادس السداسي
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 رسالة نوايا نموذجية

 سة للقطاع المستخدم(عاون مع مؤس  حالة الت   نص االتفاقية في)

 

 

 ......كتوراه المعنون بـ: .................موافقة على الّشراكة بخصوص التّكوين في الدّ  :الموضوع

 .............................................. بـ : الخاص

 على................. بموافقتها .............................................مؤّسسةلهذه الوثيقة، تصّرح  اوفق

عاله اهتماما منها بمحاور كوين لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّن أفي التّ  مرافقة جامعة.......................... كشريك

 البحث المتضّمن لها.

 :ما يأتي ل دورنا في ويتمثّ  لمشروع ذات التّكوين، د انضمامنا ، نؤكّ وعليه

 .المشاركة في تحضير موضوع البحث 

  في إطار التكوين، قيات المنظمةفي الملتالمشاركة 

 ينان المناقشات كمدعوّ ركة في لجّ المشا، 

  ،تحضير أطروحاتهم. طلبة الّدكتوراه في إطاراستقبال عملية ،قدر المستطاعتسهيل 

مرتبطة بالمهام الموكلة إلينا في إطار شراكتنا في التّكوين قصد النوفّر اإلمكانيات المادية والبشرية  

 المسطّرة.تحقيق األهداف 

 قانونا:المخول خص إمضاء الش  
 

 :الوظيفة
 

 :التاريخ

 

 ختم رسمي أو رمز المؤسسة
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 علي خفيف: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة  2008دكتوراه دولة أفريل :إصدار وتاريخ محص 

 تحليل الخطاب: النقد و صالتخص  

 أستاذ التعليم العالي:تبةالر  

 أستاذ: الوظيفة

 عنابة -المؤس سة األصلية:جامعة باجي مختار 

 المناهج-الترجمة  –تحليل الخطاب  –النقد :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 :المنشورات الخمس األخيرة

الشعرية العربية بين األبعاد التداولية والغايات الفنية مجلة اللسانيات واللغة العربية، مخبر  :مقال -1

 .2006اللسانيات جامعة عنابة ديسمبر، 

التّناص األسطوري عند الطاهر وطار، ضمن أعمال ملتقى األدب واألسطورة، منشورات  :مقال- 2-

 .2007مخبر األدب العام والمقارن، جامعة عنابة 

خطبة حجة الوداع،  دراسة تداولية،  مجلة اللسانيات واللغة العربية، مخبر اللسانيات جامعة  :مقال -3

 .2008/عنابة، سبتمبر

 .مجلة التبيين .دراسة نفسية :رواية الطاهر وطار، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي :مقال -4-

 .2011الجاحظية، الجزائر، ربيع 

ي التفكير العربي من النص والذائقة إلى العقل و السلوك، مجلة الحداثة، لبنان، خريف البنيوية ف :مقال  -5

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(
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 بطاقة تلخيص

 خاصة بالت كوين لنيل شهادة الد كتوراه

 

يجب أن يؤّشر على هذه البطاقة كّل من عميد الكّلية المعنية ورئيس المجلس العلمي لها، كما يجب أن مالحظة: 
 ُترفق بمحاضر الّندوة الجهوية لجامعات الّشرق.

 :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية الكلّية/المعهدجامعة باجي مختارـ عنابة         المؤّسسة : 

 العربية وآدابها: اللغة القسم

  :اللغة واألدب العربي الميدان 

  :األدب العربيالّشعبة 

  :النقد وتحليل الخطابعنوان التّكوين 

  :التعليم العالي: أستاذ الّرتبة             علي خفيفمسؤول التّكوين 

 2013/  2012 تاريخ أّول تأهيل

 2014/  2013 سنة أّول تجديد

 04 الّسنة األولىعدد الطّلبة المسّجلين في 

 04 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الثانية

 00 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الثّالثة

 00 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الّرابعة

 08 العدد اإلجمالي للطّلبة المسّجلين

 - سنة التّجميد

 فرقــة الت أطيــــــر

 االسم واللّقب الّرتبة المؤّسسة األصليّة

 عنابة-جامعة باجي مختار
 ت.عأ.

 حنون المجيد عبد

 عنابة-جامعة باجي مختار
 أ.ت.ع

 علي خفيف

 عنابة-جامعة باجي مختار
 أ.ت.ع

 ولعة صالح

 عنابة-جامعة باجي مختار
 أ.م.أ

 سامية عليوي
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 عنابة-جامعة باجي مختار
 أ.م.أ

 الكنز نظيرة

 عنابة-جامعة باجي مختار
 .بحاضرأ.م

 راضية بوبكري

 عنابة-جامعة باجي مختار
 ع.تأ.

 مزدور أحسن

 جامعة باجي مختار
 أ.م.أ

 اسلوغة محمد

 جامعة باجي مختار
 أ.م.أ

 بلواهم محمد

 جامعة باجي مختار
 أ.م.أ

 عمار رجال

ّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأشيرة رئيس المجلس العلمي للكل ية/للمعهد تأشيرة عميد الكل ية/مدير المعهد
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