
الجلسة الرابعة

الرئيس: محمد حفيضي
15.30 بديعة الطاهري (جامعة ابن زهر): فوضى 

الخطاب في رواية "شموس الغجر" لحيدر حيدر
15.50 علي خواجه (جامعة بير زيت): أغنية "َع 

الشوملي" الشعبية: مقاربة نصية
16.10 عبد الرحمن تمارة (جامعة موالي 

اسماعيل): الخطاب السياسي في النص الروائي
16.30 استراحة

16.45 خالد الجمعة (جامعة القصيم): من معجم 
اللهجة النجدية في القرن الثاني عشر 

الهجري-القسم الثاني
17.05 منصف عاشور (جامعة منوبة) اإلضمار 

واإلظهار عملية تخاطبية
17.25 رشيد الربيش (جامعة القصيم): حروف 
المعاني وداللتها في الخطاب بين التراث النحوي 

والدراسات النحوية الحديثة
17.45 عبد السالم عيساوي (جامعة منوبة): في 

الفرق بين المعنى والداللة
18.05 عبد اهللا الحقباني (جامعة الملك فيصل): 

نظرية أفعال الكالم في اللسانيات الحديثة
18.25 مناقشة

الجمعة 21 مارس 2014

الجلسة الخامسة

الرئيس: منصف عاشور
8.30 الشاذلي الهيشري (جامعة منوبة): استعارات 

الثورة-الربيع العربي أنموذجًا
8.50 سرور اللحياني (جامعة منوبة): اللغة الداخلية 

والخطاب، اتصال أم انفصال؟
 9.10

9.30 فالح شبيب العجمي (جامعة الملك 
سعود): محدودية النص وسعة الخطاب: مقاربة 

في التفريق بين المصحف والقرآن
9.50 عبد الكريم جمعان (جامعة الباحة): من 

علم اللغة إلى لسانيات النص: مراجعات في واقع 
الدرس اللغوي األكاديمي

10.10 محمد السيف (جامعة القصيم): 
مقتضيات السياق في العالقة بين المتكلم 

والمخاطب في التقعيد النحوي
10.30 سعيد بكار (جامعة ابن زهر): خطاب 

الحقيقة وحقيقة الخطاب: مقاربة نقدية للخطاب 
السياسي

10.50 أحمد العياشي (جامعة ابن زهر): سؤال 
السياسة اللغوية في المغرب: خطاب أجدير 

والميثاق الوطني للتربية والتكوين
11.10 محمد خطابي (جامعة ابن زهر): بعض 

سمات الخطاب السياسي في المغرب اليوم
مناقشة

الجلسة السادسة

تقارير الجلسات
  15.00-17.00

 

الجلسة السابعة

الرئيس: إبراهيم الحندود
18.00 تقرير أشغال المؤتمر
18.20 كلمة رئيس الجامعة

18.40 كلمة عميد الكلية
18.50 كلمة المؤتمرين

19.00 كلمة منسق المؤتمر



األربعاء 19 مارس 2014

جلسة االفتتاح

الرئيس: زهرة المنصوري
كلمات: 

8.30 رئيس الجامعة
8.40 عميد الكلية

8.50 رئيس الشعبة
9.00 منسق المؤتمر

الجلسة األولى

الرئيس: فالح شبيب العجمي
9.30 محمد مشبال (جامعة عبد المالك السعدي): 
نحو مقاربة بالغية حجاجية للنص األدبي عند الجاحظ

9.50 عبد الفتاح يوسف (جامعة الملك سعود): 
سيميائيات الثقافة وتحليل الخطاب: سيميوزيس 

السلطة والذات في خطاب اإلشادة
10.10 مصطفى الغرافي (نيابة القصر 

الكبير):البالغة وعلوم الخطاب
10.30 استراحة

10.50 عبد اهللا النغميشي (جامعة القصيم): قصد 
المتكلم وأثره في التوجيه النحوي واإلعرابي

برنامج المؤتمر -الدورة الرابعة

11.10 محمود الجاسم (جامعة قطر): أثر السياق 
في توجيه الداللة التركيبية المتعلقة باألحكام 

الفقهية لدى مفسري القرآن الكريم: آية الوضوء 
نموذجا

11.30 سعيد أراق (جامعة ابن زهر): استضمار 
النظرية الترجمية الحديثة للنص الديني

-11.50 13.00 مناقشة

الجلسة الثانية

الرئيس: عبد السالم فزازي
15.30 سعيد بنكراد (جامعة محمد 

الخامس-أكدال): االفتراض التأويلي والعوالم 
الممكنة

15.50 عبد اهللا العساف (جامعة الملك فهد): 
األسس الفلسفية والجمالية للنقد األدبي الحديث: 

مقاربة بين النظرية والتطبيق
16.10 حسن الطالب (جامعة ابن زهر): خطاب 

احتضار األدب
16.30 استراحة

16.45 أحمد الجوا (جامعة صفاقس): إسهام 
التداولية وتحليل الخطاب في دراسة الشعر

17.05 حياة الخياري (جامعة قابس): تفكيك 
الخطاب الرمزي في شعر أدونيس: شفرة الحرف 

نموذجًا
17.25 أمينة هدريز (جامعة الزاوية): تحوالت 

الرؤيا في شعر ادريس بن الطيب
17.45 محمد النقاء (جامعة القصيم): الخاتمة في 

شعر حسين عرب
19.15-18.05 مناقشة

الخميس 20 مارس 2014

الجلسة الثالثة

الرئيس:  سعيد بنكراد
8.30 محمد غاليم (جامعة محمد 

الخامس-السويسي): لسانيات الخطاب وهندسة 
الوجاهات

8.50 إبراهيم الحندود (جامعة القصيم): 
التماسك النصي في القرآن الكريم، قصة 

إبراهيم نموذجًا
9.10 حافظ اسماعيلي علوي (جامعة قطر): لغة 
النص هوية النص، مدخل إلى اللسانيات القانونية

9.30 إبراهيم طير (نيابة إنزكان): مفهوم 
النص في المعاجم العربية القديمة

9.50 لطيفة ألحيان (جامعة ابن زهر): علم النص 
وتحليل الخطاب في قلب نظرية الترجمة

10.10 استراحة
10.25 نضال الشمالي (جامعة البلقاء التطبيقية): 

آليات الخطاب التفسيري لدى عبد الوهاب 
المسيري: كتاب "في الخطاب والمصطلح 

الصهيوني" نموذجا
10.45 ادريس جبري (جامعة موالي اسماعيل): 

الخطاب القرآني وآليات اشتغاله عند محمد عابد 
الجابري

11.05 عبد الوهاب صديقي (نيابة طاطا): الحجاج 
اللغوي والتخاطب اإلنساني عند طه عبد الرحمن

12.25 – 11.25


