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 رفية:ــــــرئاسة الشـــــــــــــال

 وارســـــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــمـــــأ.د. أح

 3مدير جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة

 اإلشراف العام للملتقى

 عميد كلية الفنون والثقافةد. قاسم بوزيد 

ــرئ ــــيسة امللـــــــــــــــــــ  تقى:ـــــــــــــــــــــــ

 واصــــــــــــــــــــــــبوغ دةــــــــــــــيــــــزب د.

 

 ترسل املداخالت إلى البريد اإللكتروني: 

artcolloq2022@univ-constantine3.dz 

 
   :للتواصل واالستفسار 

 

0550603182 

0657077493 

 

 

 

 

 

 

يعد مصطلح تحليل الخطاب أحـد أمـم املصـطل ات  ات االرت ـا     

ة ع ـــــى غـــــرار  ،بميـــــاديل م تلفـــــة اللســـــا يات األدب و وت صصـــــات عـــــدر

التـــــاريت، ليتعـــــداما إلـــــى ألعـــــد مـــــل  لـــــ  ليشـــــمل ميـــــدان و الفلســـــفة و 

ر الصـــــورة الفنـــــون بم تلـــــ  شـــــع   و  ت صصـــــات ، خاصـــــة مـــــ  تطـــــور

ا تشـــار مـــا وفـــم ســـياقات محـــددة رـــو الفتـــرة املعاصـــرة، وال ـــ  لع ـــ  و 

اإلشــرارو و تقريــال دالالتــ   حــو املتلقــي عــل  دورا مامــا رــو إ ــراج املنــت 

 ع ى العالمات ال صرية واللسا ية. طريم التركيز 

الخطــــــــاب اإلشــــــــرارو بال نيــــــــة ال  اجيــــــــة، بوصــــــــف  يهــــــــدف يهــــــــتم    

ومـــــو مـــــا ينـــــت  عنـــــ  فعـــــل اإلقنـــــا    ،إلـــــى اســـــتمالة ايخـــــر والتـــــ  ير فيـــــ 

ع ـــــــى مســـــــتور القيمـــــــة التكاريـــــــة امل اشـــــــرة، ومـــــــ   لـــــــ  فرـــــــو ي ـــــــمر 

رـــــــو املمارســـــــة الفنيـــــــة قيمـــــــة جماليـــــــة و قافيـــــــة ال ت لـــــــو مـــــــل الســـــــمة 

 اإليديولوجية.

إدراكا ألممية تحسين آفاق آليات التلقي رو الخطاب اإلشرارو ي تي    

آليات اإلقنا   رو الخطـاب "مذا امللتقى إل راج النقاش حول موضو  

بين ال احثين " اإلشرارو بين الخطاب ال الغو و جماليات األداج الفن 

ميــــدان الفنــــون، مــــل أســــاتذة التعلــــيم العــــالو، و طل ــــة الــــدكتورا  رــــو 

مــذا لالســتفادة مــل  ،باإلضــافة إلــى بــااو امليــاديل األخــرر  ات الصــلة

ال ــ  مــل شــ رها إ ــراج الســاحة العلميــة ، و التكــارب الســائدة رــو ا  ــال

 ب عمال بحثية  ات أمداف متنوعة.   
 

 2022نوفمبر  09 -08

 

 دي اجة
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تبحثثإشكاثثة امللشقى فيثثيشيثثتشقمل ملثثلشت يثثهشقي مثث يشقعاثثر   ش ثث ش ملثثإش    ثث  ش      

بثثثماش ثثث شيثثثقشفقفثثثملقشليثثث يتشجاتثثث تقاق ت ب ق ي  ه،ششهيثثثتشت    ثثث،شقا  ملثثثلشجقيلي املثثثل

جت ف ثثثيشاتإثثثث شكفثثثقش بف ثثثثهشقىي  تثثثث ىشقى هلملثثثلشقالثثثث ش   ثثثث شب  رثثث  شب  ثثثثلشقا ثثثثق  ش

ش.يتشقي م يشقعار   ششقا  مللشيتشتحيملقشقالت  لشقعق  عت

ش

 
شقا  سشقاب غت.شقالط عش لقش  ىشقن ف حشقي م يشقا   شقعار   ش لق-1 .1

قابحإشيتشقمل مللشد قفلش حفقىشقا ف الشقا غقيلشجضبطشآامل ىشقافغ ار ش-2 .2

ش.قى   بلشا     شقا  شيتشخم يشقا ق  شقعار  يل

يتشقا ق  شقعار  يلششك ر  شب  لشقا ق  شقا  مللشيتشتحيملقشقالت  لشقعق  عت-3 .3

   شخ لشتحيملقش ي مللشقالنزي حشيتشقىإيقا.

.قىي  ف ىشقا  مللشيتش ج لشقا ق ششتي تمشق قءقىشيتش بف هش-4  

 

 

ش

ش.الفنيقاسي   يقششقعار   ششججي امل ىشقألدقءششقملحق شقألجل:

شار  يل.شعشقا     شقافكقينمللشقا  مللشجال ي شيتشب  ءشقا ق  شقش:قملحق شقاث نه

شدج شقىق جثشيتشتثثثثثثثثثثثثثثثحيملقشب  لشقي ثثثثثم يشقعار   .ش:قملحق شقاث اإ

قي مثثثثثثث يشقعاثثثثثثثر   شبثثثثثثثماشقى ج ملثثثثثثثلشجقيلي املثثثثثثثلشجقىثثثثثثث اقلشت يثثثثثثثهششقملحثثثثثثثق شقا ق ثثثثثثث :

ش.قعت تقاق ت

:ش ة نثثلشقأل يثث لشقا  ملثثلشقىفثثرق  شيثثتشقعاثثر  شقثث قبطشبثثماشقمل ملثث لشقملحثثق شقي ثث   

 قاثي يتشجقيح شقا   .

 

 

 

 كاة املل قى فيي

 

 اي ق  قى فيي

ش

ش

شلشقا  يملل:رملئ ئي شقا

شن  شقا ت شبقزي اا.د.ش

ش:قا  يمللشرملئلا إ ءشقا

ش:  شدقخلشقيل   ل

د.ف سثثثثث شش شد.شبقاقاثثثثثلش بثثثثث شقيحيملثثثثث  شد.فثثثثث   شزقثثثثث  د.ق فثثثثثمشبقزي  

د.تيمل ثثثثثثلش فثثثثثث    ش د.ش حيثثثثثث شب    ثثثثثثه شبقزيثثثثثث اشا.دشن ثثثثثث شقاثثثثثث ت شخ اثثثثثث  

 شقجث فتشا مل ثلش شد.ق جقحشش د.   لد. حي  يمرش شبققارقا ىشد.نج ح

شد.فقزيثثثثثثثثل دقثثثثثثثثق شفثثثثثثثثيمللشد.شتقفملثثثثثثثثقشقا يثثثثثثثث  ش شد.بثثثثثثثث  شد.ذ قعش بثثثثثثثث شه

 د.جيثث لششبقطثث ججشش د.فثثكمل لشقا  بثث . نج  شبقل.لثثل شد.شقبحسثث  شد ق ثثت

ش د.كتي اش  قبط.تمغ ا

ش:  شخ  جشقيل   ل

ت يسثثثثثثثثثث ا ا.د.شطثثثثثثثثثث   شل بثثثثثثثثثثي.شج   ثثثثثثثثثثلششا.د.ط اثثثثثثثثثث ج شب.حثثثثثثثثثث ج.شج   ثثثثثثثثثثل

قفملثثثثثثثلشبثثثثثثث ش سثثثثثثث قد.ج   لشقسثثثثثثث ممل ل1ب ت ثثثثثثثل  د.جيعثثثثثثثتش ضثثثثثثث .ش1 ا.د.شج

د.شش شش   ش فث مشقى  فثلشقا  ملث شاتفث تس شقسث ممل لش د.ج   لش سثفغ نم

ي ثثثث شفثثثث  جنهشقى  فثثثثلشقا  ملثثثثث شد.شفثثثثققال شقيحبيثثثثتشج   ثثثثلشت يسثثثثث اش ش

 فثثثث مليلشبثثثثث ش شد.ش ثثثثقنمللشبق بثثثثث شه.شج   ثثثثلشب ت لاتفثثثث تس شقسثثثث ممل ل

ش ب ق .ج   لشب  ب س نسيبلش س   تل.ج   لشخنف ل.

ش

ش

ش

ش ئيسلشقارملئلشقاف ظمليملل

ش  قبطشكتي اش.ا

شقاف ظمليملل:شرملئلا إ ءشقاش

 د.فثثثيمللشبثثث شد.ا يثثث شا يةهش شا.اثثث يطش بثثث شقيح ثثثمل  د.ف سثثث شخ اثثث 

ا.تب هش بث ش شا.شف  مللشي ديت ا.ش يقد شا ق شش  د.ا ي شب ش زششدقق  

 شا.بقاثث ق هشا.بقطقاثثلشا مل ثثل د.تيمل ثثلش فثث    شجي لش.تمغ ا دقاسثث  

 . ب شقيح ملم شط بلشقا قفق ق 

 

 2022 09 04:ش    لشففيب لشقى قخ ىآخ شاجلشالش 

 2022 09 20:شقىيبقالششت  يخشقا دش لقشقى قخ ى 

 2022 نقفيبرش09 08ت  يخشقن ي دشقى فيي:شش. 

 

 

  قق مل   ريل

 

قىفثث  قلشبثثهشيثثتشا شتظثث ي  ش  يملثثلشفثث بيل،شاجشش ا ثث الشقابحثثإ،شج ثث -1

شنف  شج قمل شاجشكاكترجنمل .

ت فثثقشقابحثثإشبي. ثثغشب ا غثثلشقا  تملثثل،شجآخثث شب ا غثثلشقعنج م تثثل،ش ثث ش-2

شكض فلشقاة ي ىشقى ف  ملل.

ش.  حلش15الشتزي ش  ش  حل،شجشش12الشتيلشقابحإش  ش-3

ش12،شجحلثثمشا يثتاش16حلثمششSakkal Majallaببثطشقابحثقثشتكفثتش-4

ا يث قخ ىشب ا غثلشقألج ةملثل،ششTimes New Romanا رقق ش،شجتبثطش

نه تثلش ثلششا رثقق ش،شجتث  جشقارثقق شش فف   ثلشيثتش12ا يتا،شجش14حلمش

ش  حل،ش  ش سلمللشاي ئيلشقى قج ششيتشنه تلشقابحإ.

ش:شقا  تمللشجقا  نسمللشجقعنج م تل.قاث للشتيبلشقألبح ثشب ا غ ى-5

شتبإ ش لشقى قخ ىشافحكملمشقا.ل لشقا  يملل.-6

ش ي لشقى فيي.قابحقثشقىيبقالشألششنف ش-7

 

 

 قىف  قلجضققبط ا ج  

  ح ج شقى فيي

 قا  يمللشقارملئلش

 قارملئلشقاف ظمليملل


