
 :بشهامج امللخقى الوطني

آلياث إلاقىاع  في الخطاب إلاؼهاسي بين الخطاب البالغي وجمالياث ألاداء الفني  

 2022 هوفمبر 8ًوم الثالزاء

مللخقى اافخخاخيت 

8:30-9:00 

 

جالوة آًاث بيىاث مً القشآن النشيم *-

اليؽيذ الوطني *-

صبيذة بوغواص .  د:ملمت سئيعت امللخقى*-

قاظم بوصيذ . د: الفىون والثقافتملمت عميذ مليت *-

أخمذ بوساط . د.أ:الجامعتسئيغ ملمت *-

 الجامعت عىوان املداضشة ألاظخار املداضش 9:00-10:00

  صالح بوبييذس3قعىطيىت إلاؼهاس ودوسه في الحفاظ على ألامً الثقافي قاظم بوصيذ .د

 "هواسة"معشخيت جدذ عىوان : عشر معشري مً جقذًم طلبت الفىون *- 

 صياسة املعشر الدؽنيلي بالهليت*-

 اظتراخت

          13:00  -11:00: لعلميت ألاووى بقاعت املداضشاث النبرر الجلعت ا

خمودي لعوس : خالذ ظععع                                            مقشس الجلعت. د: سئيغ الجلعت

 الجامعت عىوان املذاخلت ألاظخار املداضش العاعت

لخابت العيىاسيو إلاؼهاسي الخلفضيووي مً  بً سقيت خعيىت. د 11:00

 الفنشة ألاوليت إوى النخابت الخصويشيت

 -دساظت هغشيت-

  صالح بوبييذس3قعىطيىت

إلاؼهاس الخليفضيووي في الجضائش بين افيت بىمععود و. د.أ 11:15

جذاوليت  واظتراجيجياث ألاهغمت العيميائيت

لوجيغ بلوط إؼهاس: الخطاب إلاؼهاسي 

(cotex plus)أهمورجا 

 يإلاخوة مىخوس 

 1قعىطيىت

 أخمذ بً عضة. د 11:30

عبذ . د.ط

 بوالقرونالشخمان

جوعيف الترار املادي والالمادي في الخطاب 

 إلاؼهاسي 

 

  صالح بوبييذس3قعىطيىت

 مدمذ بطاػ. د.ط 11:45

إبشاهيم ظاري . د.ط

 

أظاليب إلاقىاع في الخطاب إلاؼهاسي 

الخلفضيوهذساظت ظيميو جذاوليت لفيلم إؼهاسي 

 - همورجا DOZIA قهوة –جلفضيووي 

 بشاهيم ظلطان ؼيبوطإ

 3الجضائش 

 مدمذ بوضياف املعيلت
الصوسة الهاسيهاجوسيت وآلياتها الاقىاعيت في ًميىت بؽاسف . د 12:00

 املؽهذ إلاعالمي الجضائشي 

  صالح بوبييذس3قعىطيىت

  12:45 -12:15 :مىاقؽت عامت  -12:15

 وجبت الغزاء

  16:00-13:45: العلميت الثاهيت بقاعت املداضشاث النبرر الجلعت 

 بً ظالم مدمذ البؽير: وافيت بً مععود                   مقشس الجلعت. د.أ: سئيغ الجلعت

 الجامعت  عىوان املداضشة ألاظخار املداضش العاعت

  صالح بوبييذس3قعىطيىت مطاوعت إلاؼهاس البصشي أخمذ ؼشيهي .د 13:45

الىقذ -الخطاب إلاؼهاسي والذسط الىقذي صبيذة بوغواص. د 14:00

- الثقافي أهمورجا

  صالح بوبييذس3قعىطيىت

 :-قشاءة في إلاسار إلاؼهاسيت في الؽعش العشبيمدمذ مــغىاجي . د 14:15

دساظت في قصيذة سبيعت بً عامش الخميمي 

 - باملعنين الذاسميامللقب

-املذسظت العليا لألظاجزة 

 آظيا جباس قعىطيىت

دوس ألاعماى الفىيت في حعضيض بالغت الصوسة  مفيذة بوقضولت 14:30

 إلاؼهاسيت

  صالح بوبييذس 3قعىطيىت

بوعامش أصالت . د.ط 14:45

 بلعم

 بغضو جالى. د.ط

الاظخماالجاإلقىاعيت في إؼهاساث املىخجاث 

 -أهمورجاMont Blancإؼهاس عطش  - العطشيت

  صالح بوبييذس3قعىطيىت

15:00 

 
  15:30-15:00مىاقؽت عامت       

 

 عً بعذ / خضوسي13:00-11:00: لجلعت العلميت ألاووى بقاعت العشورالا

 https://meet.google.com/nve-qdxc-ejf?hs=122&authuser=1                :             سابط الجلعت 

 بوطولت أمىت: إًمان مشابط           مقشس الجلعت. د: سئيغ الجلعت

 الجامعت  عىوان املذاخلت  ألاظخار املداضش  العاعت

  صالح بوبييذس3قعىطيىت جقىياث إلاقىاع في الدعويق إلاؼهاسي العياري ظليم بولحيت. د 11:00

 بؽيري سيان . د.ط 11:15

عبذ املالو . د.ط

 علي

أزش الخصميم الجش افيهي في بىاء الصوسة الاؼهاسيت 

الصوسة الاؼهاسيت لفيلم جميلت في صمً الحشاك -

 -أهمورجا

  صالح بوبييذس3قعىطيىت

11:30 

 عً بعذ

آلياث واظتراجيجياث إلاقىاع والحجاج فيالخطاب بهاس أميىت .د

الاؼهاسي 

-     دساظت جدليليت ظيميولوجيت لإلؼهاس الخلفضيووي-

مدمذ ملين دباغين 

 2ظطيف

11:45 

 عً بعذ

ألاظاليب الفىيت الابذاعيت في الخطاب الاؼهاسي  خعام مىصوس . د

:  الخلفضيووي

دساظت جدليليت لعيىت مً الاؼهاساث املبثوزت في -

 -جضائشيتقىاة النهاس اى

قاملت  - 1945 ماي 8

البروباغىذا مً خالى امللصق ودوسها في جشظيخ  د إلياط فاسح.ط 11-45

 ألاًذًولوجيا

  صالح بوبييذس3قعىطيىت

 مىاقؽت عامت 12:00

 وجبت الغزاء 



 عً بعذ/ خضوسي15:15-13:45:    الجلعت العلميت الثاهيت بقاعت العشور

 https://meet.google.com/nve-qdxc-ejf?hs=122&authuser=1: سابط الجلعت

 بؽاسف ًميىت: ظميت بً دلوم                                            مقشس الجلعت. د: سئيغ الوسؼت

 الجامعت  عىوان املذاخلت  ألاظخار املداضش  العاعت 

13:45 

 عً بعذ

الخطاب إلاؼهاسي بين إلاقىاع وإلامخاع مقاسبت ظـامي قذًم . د

القىواث -جذاوليت إلهجاصيت ألافعاى النالميت  

 -الجضائشيت أهمورجا

العشبي بً مهيذي أم 

البواقـي 

14:00 

 عً بعذ

عبذ القادس . د.ط

مدمذي 

ظالف . د.ط

 لبوط

دوس ألاعماى الفىيت في حعضيض بالغت الصوسة الاؼهاسيت 

 Condorإؼهاس لوهذوس 

  صالح بوبييذس3قعىطيىت

  صالح بوبييذس3قعىطيىت اظتراجيجيت عشر الشظالت إلاؼهاسيت أظماءملبرابط.د 14:15

14:30 

 عً بعذ

بً مخلوف . د

 ظليمت

-اللوختالفىيتالدؽنيليتلأداةللدعويق

 -لحليب أهمورجاالوختظاقيت

 الجيالوي اليابغ بلعباط

 مىاقؽت عامت 14:45

 16:30-16:00:     الجلعت الخخاميت للملخقى                مً العاعت

 قاعت املداضشاث النبرر 
 

 :سابط الجلعت

https://meet.google.com/nve-qdxc-ejf?hs=122&authuser=1 

 .صبيذة ًوغواص سئيعت امللخقى. د: قشاءة الخوصياث*-

 جوصيع الؽهاداث على املؽاسلين *-

 .قاظم بوصيذ عميذ مليت الفىون والثقافت. د: ملمت الخخام*-

 .الخقاط صوسة جماعيت*

 

 

                                

 

                                                      


