برعاية
األستاذ الدكتور هاني محمود شعبان
رئيس جامعــة تشرين
َّ
يتشرف قسم المُّغة العر َّبية من َّ
اإلنسانية ،والمكتب
كمية اآلداب والعموم
َّ

الفرعي لنقابة المعممين ،ومديرَّية األنشطة الطُّ َّ
البية بجامعة تشرين ،بدعوتكم
لحضور َّ
َّ
األدبية التي تُقام بمناسبة اليوم العالمي لالحتفاء بالمُّغة
الندوة

العر َّبية وتمكينها.

بعنوان
َّ ِّ ِّ
َّ
ُ
"مقاربات يف التحليل النصي "
يشارك فيها مجموع ـ ــة مـ ــن الباحثين ال ّشباب  ،السَّاع ـ ـ ــة العاشرة م ـ ـ ــن
صـ ـ ـ ـ ــباح يومي
َّ
المؤتمرات ،ب َّ
اإلنسانية.
كمية اآلداب والعموم
 ،6161/5/67-61في قاعة ُ

الدعوة عامة

َّ

َّ

برنامج الندوة

اليوم األول :اإلثنني .6161/5/61
تتضمن:
الساعة  01.01 -01صباحاًَّ ،
االفتتاحَّ :
 الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشُّهداء.
السوريَّة.
 النَّشيد
الوطن للجمهوريَّة العربيَّة ُّ
ُّ
 كلمة راعي النَّدوة.

تتضمن البحوث اآلتية:
الجلسة األولىَّ ،00.11 -01.01 :
َّص ادلغلق.
 ادلفتاح
البنيوي ألقفال الن ِّ
ُّ
 رواية "تيار الوعي" يف مرايا النَّقد.
 مالمح اجتماعيَّة يف "مسر اللَّيايل" لنبيل سليمان.
 مداخلة لألستاذ ُّ
حممد إمساعيل بصل.
الدكتور َّ

 يدير اجللسة األستاذ ُّ
الدكتور حكمت عيسى.

تتضمن البحوث اآلتية:
الجلسة الثَّانيةَّ ،00.11 -00.01 :
 قراءات يف مشهد ادلرأة يف نصوص جاهليَّة.
 اجلليل يف "صورة البطل" يف شعر اجلاهليَّة.
"العجاج" يف ضوء البنيويَّة.
 موضوع احلرب يف رجز َّ
 مداخلة لألستاذة ُّ
الدكتورة لطفيَّة برهم.
 يدير اجللسة األستاذ ُّ
الدكتور عبد الكرمي يعقوب.

ُّ
َّ
اليوم الثاني :الثالثاء .6161/5/61
تتضمن البحوث اآلتية:
الساعة َّ ،00.11 -01.11
الجلسة األولىَّ :
 نظرات يف البالغة والنَّقد يف زمن الدُّول ادلتتالية.
الُّتاثي يف قصيدة "خارجي قبل األوان" دلمدوح عدوان.
الرمز ُّ
َّ 
 اخليال وفاعليَّة االنزياح يف شعريَّة خمتارات من شعر أمل دنقل.
 مداخلة لألستاذ ُّ
الدكتور تيسري جريكوس.
للسيِّد ُّ
حسان احلسن.
الدكتور َّ
 مداخلة َّ

 يدير اجللسة األستاذ ُّ
الدكتور يعقوب البيطار.

تتضمن البحوث اآلتية:
الساعة َّ ،00.11 -00.01
الجلسة الثَّانيةَّ :
َّص ُّي يف عينية عبد الغن النَّابلسي.
 التَّدخل الن ِّ

احلموي يف "جتريد األغاين".
 منهجيَّة ابن واصل
ِّ
َّحوي.
 الشَّاهد الن ُّ
ِّعري.
َّ 
َّحوي يف ضوابط الشَّاهد الش َّ
الُّتجيح الن ُّ
 مداخلة لألستاذ ُّ
الدكتور وفيق سليطني.

 يدير اجللسة األستاذ ُّ
الدكتور عدنان أمحد.

السوريَّة.
االختتام بالنَّشيد
الوطن للجمهوريَّة العربيَّة ُّ
ِّ

