
 

 
لمؤتمر الدولي    برنامج ا   

    حديات السيميائيات ورهاناتها اآلنية والمستقبليةت                              

       م2022فيفري  28 – 27الاثنين ألاحد /  يومي:                       
 عبر تقنية التحاضر عن بعد                           

https://us05web.zoom.us/j/9353704610?pwd=MStSUS9YQ2F1Wnk3OEFObitKM2NIQT09 : رابط املؤتمر 

30:09-40:09    أ.د. سطمبول ناصر   الجزائر. – 1جامعة وهران  -وتحليل الخطابات   مختبر السيميائياتكلمة رئيس 
40:09-50:09    أ.د. بريمي عبد هللا   املغرب. –الراشيدية  –كلمة ممثل مختبر السيميائيات والدراسات الثقافية 
50:09-00:10   أ.د.محمد عبد الحميد املالكي   ليبيا.–بنغازي  –كلمة ممثل مختبر السيميائيات وتحليل الخطابات 
00:10-10:10   أ.د. عرابي محمد   الجزائر. – 1كلمة عميد كلية آلاداب والفنون / جامعة وهران 
10:10-20:10   أ.د. بلحاكم مصطفى  الجزائر -أحمد بن بلة  -1كلمة السيد مدير جامعة وهران 

م. 2021فيفري  27اليوم ألاول: ألاحد   

 اجللسة األوىل:  السيميائيات التأويلية                              
 رئيس الجلسة:  أ.د. بريمي عبد هللا                              جامعة موالي إسماعيل / املغرب

 املحاضر عنوان املداخلة مؤسسة الانتماء التوقيت
10:30-10:40 مصر /جامعة القاهرة    

 وتحليل السيميائيات مختبر 

ليبيا /بنغازي  -الخطاب  

 . ياسر داودد  سيمياء الالمتناهي نحو نظرية سيميائية للبنى الرياضية

 أ.د.محمد عبد الحميد املالكي 

10:40-10:50 الكلية املتعددة التخصصات  

املغرب /الرشيدية  –  

 عبد اللطيف الدادس يد.   البناء السيميائي للذاكرة

10:50-11:00 الجزائر/جامعة غيليزان   راهنية النزعة إلادراكية ورهان الّدراسات البينيةاملنجز السيميائي بين     د. نادية خطار 

11:00-11:10 مصر/جامعة إلاسكندرية    د. أحمد عبد املنعم عطية  مدخل عرفاني  للسيميائيات واللسانيات  مقاربة بينية 
11:10-11:20 الجزائر /جامعة بحاية   DISCOURSE ANALYSIS AND REFORMULATION OF 

MEANING IN THE  AMAZIGH   TRANSLATION        

  أ. الشيخ أمقران 

 أ.د. تيدجات مصطفى 
11:20-11:30      مناقشة                

 اجللسة الثانية: السيميائيات التداولية                                
 رئيس الجلسة: أ.د.عبد الحميد هيمة                               جامعة ورقلة / الجزائر

 املحاضر عنوان املداخلة مؤسسة الانتماء التوقيت
11:30-11:40 ليبيا. /جامعة  بنغازي    أ.د. إبراهيم سعيد غنيوه  مدخل للسيميائيات التعليمية املتعّددة التخصصات. 
11:40-11:50 الجزائر /جامعة عنابة  املقامسيمياء     أ. سمير  عباس 
11:50-12:00 الجزائر /جامعة الجلفة   وي الاحتياجات الخاصةذالسيميائيات و رهان تعليم     د. بن ألاحرش مريم 
12:00-12:10 الجزائر/ 2جامعة سطيف  رهان السيميو تأويلية -تطعيم السيميائيات و الهيرمينوطيقا    د. حنان حطاب 
12:10-12:20 الجزائر /جامعة مستعانم   التأصيل السيميو تداولي ملوضوع إلاعالم والاتصال 

 مقاربة في الحتمية التأويلية لالتصال

 د. محمد النذير عبد هللا ثاني 

  أ. مسعود الهلي 
12:20-12:30      مناقشة                   

 اجللسة الثالثة السيميائيات البصرية وآلياهتا                         
 رئيس الجلسة : أ.أحمد النائلي      جامعة بنغازي ليبيا

 املحاضر عنوان املداخلة مؤسسة الانتماء التوقيت
12:30-12:40 -ألاكاديمية الجهوية 

ملغربا/ماسة  

 د. إبراهيم آيت املكي    سميائيات ألانساق البصرية ومبدأ التمفصل املزدوج

 
 السيميائيات وتحليل الخطابات 

 . الجزائر.1وهران كلية آلاداب والفنون جامعة 

 السردية والثقافية والّدراسات السيميائيات
 .جامعة موالي إسماعيل الرشيدية املغرب الكلية املتعّددة التخصصات

 

 السيميائيات وتحليل الخطابات
 .بنغازي ليبيا

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F9353704610%3Fpwd%3DMStSUS9YQ2F1Wnk3OEFObitKM2NIQT09%26fbclid%3DIwAR3StDdpZSpomsHilMWfN2AaWBQU8wlq2Rod7UGJ3NRnBya7bE6SwTeDq-0&h=AT31cwZJMsjgus-tULgJIVD7qU-ZQOUNuMwgEdb2hBLrAvG6QomlJHOjU_KrQDd2PsfNsGSz5MRnCLeZ3WZgDCkwb8gOy4gYvGaVpLzNC6semttakq8UdAQxgq0HesHWs0A3


12:40-12:50 تونس/  جامعة قفصة   

 تونس/  مهدية-املعهد العالي
 . منال بالحائزة العريبي د     الحدود واملمكنات -الفن التشكيلي املعاصر  سيميائية           

 . د. صابر منصور فريحة 
12:50-13:00 الجزائر /جامعة  العاملي التسويق الدولي بين الخصوصية الثقافية والتنميط   

   آليات إنتاج الدالالت ضمن إلاعالنات  العاملية    
 د. وفاء مطروح 

13:00-13:10 الجزائر /مستغانمجامعة    سيميائية الخيال العلمي في الدراما العربية 

للمخرج ياسر سامي أنموذجا مسلسل "النهاية "   

 منصور بويشأ . 

13:10-13:20 املغرب/جامعة ابن طفيل   أ. أشرف قريطب  بالغة إلاقناع في صورة 
13:20-13:30 الجزائر /جامعة سعيدة  إشهار نجمة أنموذجا –التحليل السيميائي للخطاب إلاشهاري      .الالوي نجاة عبدد              
13:30-14:00  مناقشة                   

 م2022فيفري  28   اليوم الثاني: الاثنين
https://us05web.zoom.us/j/86532090803?pwd=SndmU2FUNzdxSmx1R2xnVEp5NzFTZz09 : رابط املؤتمر 

 اجللسة األوىل : سيميائيات جهات اخلطابات                          
 رئيس الجلسة: أبو بكر السويس يأ.د.             الجامعة الاسمرية / ليبيا 

 املحاضر عنوان املداخلة مؤسسة الانتماء التوقيت
10:00-10:10 تونس /جامعة صفاقس    سيميولوجيا العالمة في املقّدس الديني 

الطقس الاحتفالي للسود ألافارقة في تونس   

 أمين الزواري  د . 

10:10-10:20  أ.د. أزهر داخل محسن  تمظهرات  السيميائيات التداولية في الفن الشعبي العراق /جامعة البصرة  
10:20-10:30 املغرب /جامعة القنيطرة    عبد الحفيظ مشكوريأ.   السيميائيات الثقافية مدخل ثقافي لدراسة التراث: شعر الصعاليك نموذجا 
10:30-10:40                         أ.د. محسن علي حسين  سيميائيات العمل النحتي وسياقات املعنى العراق /جامعة البصرة  
10:40-10:50 الجزائر / جامعة عنابة  املقامة البغدادية للحريري أنموذجا –العالمات الثقافية ملحكي املقامة     أ. شامة درويش 
10:50-11:00  إيكو واملرجعية التأويلية السيميائية  أمبرتو  جامعة املدية / الجزائر 

 من التعاضدية إلى تفعيل النسق الثقافي
 نور الهدى رابحي 

11:00-11:10     مناقشة                      
 اجللسة الثانية : السيمياء الثقافية والتراث                        

 رئيس الجلسة: أ.د. بلقاسم هواري                      لجزائر /1جامعة وهران
 املحاضر عنوان املداخلة مؤسسة الانتماء التوقيت

11:10-11:20  د. زهرة الثابت  سيميائية املكان في القرآن الكريم تونس /جامعة القيروان  
11:20-11:30  أ.د. جمال حضري   السيميائية والتلفظ جامعة مسيلة / الجزائر 
11:30-11:40  وحيدة بوقنوس  السردية في مقاربة الخطابات ألادبية مقوالت السيميائيات جامعة الشلف/ الجزائر 

 د. عبدهللا توام 
11:40-11:50  ابن طفيل  جامعة 

 املغرب. /القنيطرة
 . إبراهيم مهديوي د   -الثقافية  والدالالت  البناء -نص املعماري ال

11:50-12:00 الجزائر /جامعة الجلفة   

الجزائر  /جامعة الشلف   

التداولية للخطاب الوصفي السيميائية   بلعدل إبراهيم  

 د. عبد الحميد خالدي 
12:00-12:10  الجزائر/بلعباس سيدي جامعة  

 الجزائر / 1جامعة وهران 
 د. عابد بن سحنون   نحو تصور سيميوتداولي للخطاب الشعري املعاصر

 مشوار فاطمة 
12:10-12:20      مناقشة                       

:ة لثاجللسة الثا التخصصاتسيمياء تشّكل  الصورة عرب تعدد          

 رئيس الجلسة: أ.د.خيرة حمر العين              /الجزائر  1جامعة وهران
 املحاضر عنوان املداخلة مؤسسة الانتماء التوقيت

12:20-12:30  املركز الجامعي 
 آفلو/ الجزائر

 أ.د. زرارقة الوكال  الصورة وسيرورة التواصل عبر الدالالت الافتراضية

12:30-12:40  جماليات املفارقة في رواية اختالط املواسم الجزائر/   2جامعة سطيف 
 دراسة سيميائية

 سارة إدريس ي 

12:40-12:50 الجزائر  /جامعة ميلة   سيميولوجية  تصوير  املنظر " السينوغرافيا"  في الفعل  
 التداولي املسرحي ألامازيغي الحديث

 د. حمبلي أسماء 

12:50-13:00  الجزائر/   1جامعة وهران  
 الجزائر/   2جامعة الجزائر 

 سيميائية ألالوان في فيلم شجرة الكمثري البرية
 لنوري بلجي جيالن

   دويفي سمية 

 رابح فالح 
13:00-13:10 الجزائر /   1جامعة وهران    بالغات الخطاب والتمثيالت الثقافية 

 قراءة سيميو ثقافية
  شهيرة راجع 

 أ.د. برونة محمد 
13:10-13:20  مناقشة                           

 كلمة اختتام فعالية املؤمتر الدويل وتالوة التوصيات

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F86532090803%3Fpwd%3DSndmU2FUNzdxSmx1R2xnVEp5NzFTZz09%26fbclid%3DIwAR1YD29WOpMj8K9g_bvASe_3Ryr8BC57dub41_Hx41x3hI2GgMVcg9sVR4A&h=AT31cwZJMsjgus-tULgJIVD7qU-ZQOUNuMwgEdb2hBLrAvG6QomlJHOjU_KrQDd2PsfNsGSz5MRnCLeZ3WZgDCkwb8gOy4gYvGaVpLzNC6semttakq8UdAQxgq0HesHWs0A3

