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 ينظم

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون  

 بتنسيق مع

 واد نونجهة كلميم ل ينالتكو و األكاديمية الجهوية للتربية 

 نوبتعاون م

 كلية اللغة العربية بمراكش )جامعة القاضي عياض(  

 وبمناسبة

 اليوم العالمي للشعر

 في موضوع: حول تدريس اللغات الخامسةالندوة الوطنية 

الخصوصية    المدرسي: الشعر بين التلقي األكاديمي والتلقي  "  

 " والتفاعل 

 2020 /مارس/ 20-21

 كلميم -للمركزباملقر الرئيس 

 

  

 
 

 مراكش  - لكية اللغة العربية 
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 ديباجة الندوة

ويخترق  ،خي في الثقافة العربية اإلسالميةالدرس الجامعي بحمولته الفنية واملعرفية وثقله التاري الشعر فييحضر          

كما يفرض نفسه في  ،وسند املحاججفهو الشاهد البالغي والنحوي وموضوع اإليقاع  عدة تخصصات لغوية وأدبية؛

مختلف العصور قديمها وحديثها. ويخضع الشعر للتشريح في مادة " تحليل  وفيالدراسات النقدية واألدبية بمناهجها 

املحافل الجامعية إنشادا وترنما في صيغة " قراءات  الشعر كما يزين ،التي اعتاد عليها طلبة كليات اآلدابالنصوص" 

 شعرية" تتحف الوجدان الجماعي.

درس في "فإن املتأمل  افة املغربية،وبالرغم من هذا الحضور الوازن واملستحق لهذا النوع اإلبداعي العريق في الثق     

الشعر" في الجامعة يطرح أسئلة ومالحظات من قبيل توزع الشعر بين اختصاصات عديدة تتخذ منه شواهد لقواعدها 

 وإذا. أو ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية أو تاريخيةأو لساني ما منهج نقدي أو تأويل شرعي  عن مشروعيةأو تبرهن 

يسجى  مشرحةفتستحيل الجامعة  والتشريح،فهي تتركه جثة هامدة في غرفة التحليل  وفي بنيته توجهت للشعر نفسه

وتغض الطرف عن مكامن اإلبداعية وحرارته  هويته ونضارتهممارسات تفقد الشعر  ذه كلهاوه. اإلبداع الشعري فيها 

 الطالب.لدى  ياإلبداع الخيال ومرامي تنمية األذواق وتفتيق ملكات 

فهو يخضع ملقاربات   املدرس ي؛للشعر حضورا متناميا في أسالك التعليم    الجامعي، فإنأما على مستوى التعليم ما قبل      

التعلم ونظريات  مستوى نظريات العاملة علىة واملعرفية بيداغوجية وديداكتيكية تستمد مفاهيمها من املناهج النقدي

تعليمية/ تعلمية  اآلخر إلرغاماتهذا املستوى يخضع هو  الشعر فيلكن تدريس  والقراءة،بناء املعنى ونظريات التلقي 

 تحجم من فعاليته وأثره على أذواق املتعلمين وأخيلتهم.

عر في السياقين الجامعي التي تطرحها املمارسة التدريسية للش  سئلةال عدد من  نع لإلجابة هذه الندوة تسعى        

 مقدمتها: وفي ،واملدرس ي

 ما أثر املناهج النقدية الجامعية واملقاربات البيداغوجية على هوية الشعر وجوهره؟ 

 دامت شعرية اإلبداع أهم من حداثته أو منهج دراسته بل وزمنيته؟  الشعر ماما هي املقاربات املمكنة لقراءة  

كيف يمكن الدفع بالتلميذ)ة( والطالب )ة( لتذوق الشعر وقراءته قراءة ذاتية ماتعة وتنمية اتجاهات إيجابية  

 نحوه؟

تلقي/ لدى امل الخيال والتخيلالتذوق و في تقوية ملكة  هاوتحليلالنصوص الشعرية  تدريس هل تسهم مناهج 

 ؟املتعلم

 املغربية؟مكانيات تجديد قراءة الشعر في الجامعة إماهي  

 ؟والحفاظ على مائه ورونقهماهي أنجع املقاربات البيداغوجية والتدريسية لقراءة الشعر  

اإلعدادي  الثانوي املدرس ي االبتدائي و الشعري في التعليم  " للنصماهي ممكنات وحدود " القراءة املنهجية 

 ؟والتأهيلي



3 
 

 ما هي صور التفاعل املمكنة بين األكاديمي والبيداغوجي في قراءة الشعر؟ 

  ............... 

 محاور الندوة:

 تدريس النص الشعري في السياق الجامعي بين التقليد والحداثة؛ مقاربات ومناهج .1

 (؛السياق املدرس ي )اإلنجاز والحدودلتدريس الشعر في  املقاربات البيداغوجية والديداكتيكية .2

 عالقة؟؛ الشعر، أي األكاديمي والبيداغوجي في تدريس  .3

 املمكنات والحدود؛ للنصوص:"القراءة املنهجية "  .4

 موقع درس الشعر في التجديدات البيداغوجية الحالية )نمطية أم تطور(؛ .5

 ؛وإنعاش الخيالالتربية على تذوق الشعر  .6

 ملدرسين على إقراء النص الشعري.تكوين ا .7
 

 :ضوابط املشاركة

 أال يكون البحث منشورا أو شارك به صاحبه في ملتقى علمي آخر؛ 

 أن يكون محتوى املشاركة مرتبطا بأحد محاور الندوة؛ 

 االلتزام بمنهجية البحث العلمي؛  

 يقل عن عشر صفحات؛ صفحة واليتعدى البحث عشرين  الأ 

 نفسه، والهوامشبالخط  18والعناوين بحجم    TRADITIONAL ARABICبخط  16يكون خط املتن بحجم  

 بالخط نفسه.  14بحجم 

 توضع الهوامش في أسفل كل ورقة.  
 

    الندوة:رزنامة 

 2020فبراير  23 قبل:ترسل امللخصات مع السيرة الذاتية للباحث )ة(  

 2020مارس  1 :املقبولة بتاريخيتم الرد على امللخصات  

 2020مارس  8 هو:آخر أجل الستقبال املداخالت كاملة  

 2020 مارس 15بتاريخ  املقبولة يكون الرد النهائي على املداخالت  

    2020 مارس 21 -20 السبتو  ي الجمعةتعقد الندوة يوم 
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 تدبير الندوة
                   

 ذ.موالي عبد العاطي األصفرمشرف الندوة: 

 شوقي الجليل عبد ذ. :مدير الندوة 

ــــ ذ.: ميةالتنظي لجنةالمنسق  ـــتوفيق التهـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــاميــــ  ــــــ

 أعضاء اللجنة التنظيمية:

 )مدير مساعد( الغناميذ.الحسين  - )الكاتب العام( محمد يحياوي  ذ. -

مشروع منسق و  باألكاديميةمصلحة  رئيسذ.عبد الحميد الشتوكي ) - ذ.رشيد عبد ربه )رئيس قسم الشؤون التربوية( -

 تعزيز التحكم في اللغات(

 ذ.محمد ضماري )منسق لجنة دائمة( - اليوسفي )منسق لجنة دائمة( عليذ.  -

 العزيز صبحي)منسق لجنة دائمة( ذ.عبد - لجنة دائمة( عضوذ.هشام املريزق ) -

 )أستاذ مكون في اللغات( ذ.حدو لبور  - )أستاذة مكونة في اللغات(  ذة. أم الفضل الصابر -

 )أستاذة مكونة في اللغات( ذة.خديجة لبريكي - )أستاذ مكون في اللغات( ذ.جواد واخايشو -

 مكون في اللغات( )أستاذ ذ.ياسين السالمة - )أستاذة مكونة في اللغات( ذة. زينب البركاوي  -

 

 الدكتور علي اليوسفي :منسق اللجنة العلمية

 :أعضاء اللجنة العلمية

ــــــــــد قادم - ـــــــــ  مراكش -عميد كلية اللغة العربية بالنيابة الدكتور أحمــــــــــــ

 نون مدير االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد  ذ. م. عبد العاطي األصفر -

 آسفياملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين/ مراكش  املجدوب قعبد الرزاالدكتور  -

 العالي بكلية اللغة العربية بمراكش التعليمأستاذ  الدكتور عبد العزيز الحويدق -

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين / كلميم وادنون  األستاذة زينب البركاوي  -

 البيضاء سطات/  والتكوين التربية ملهن الجهوي  املركز الدكتور أحمد رزيق -

 القنيطرة سال الرباط/  والتكوين التربية ملهن الجهوي  املركز الدكتور محمد الصالحي -

 مركز تكوين املفتشين)ات( الرباط علي أيت أوشن الدكتور  -

 .اشتوكة أيت باها ماسة/ املديرية اإلقليميةاالكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس  الدكتورة فاطمة بولحوش -

 سوس ماسة/  والتكوين التربية ملهن الجهوي  املركز الدكتور عبد العاطي الزياني -

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين / كلميم وادنون  شوقي الجليل عبدالدكتور  -

 كلميم وادنون املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين /  األستاذ حدو لبور  -
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 الجهة المنظمة: 

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون 

 كلميم/ المغرب 
 

 التالي:  االلكتروني البريد  الى الملخصات  ترسل

 colloques.crmef.gon@gmail.com 

 كلميم واد نون، لجهة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

  05.28.87.22.24/ فاكس: 05.28.87.24.54هاتف:  

                              crmef.r.g.es@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 www.crmefgs.ma الموقع اإللكتروني   

 المملكة المغربية -81000كلميم  -797:ـص. ب -العنوان البريدي: شارع المسيرة
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 مراكش  - لكية اللغة العربية 

 

 :الخامسةاستمارة المشاركة في الندوة الوطنية 

 الخصوصية والتفاعل" المدرسي:" الشعر بين التلقي األكاديمي والتلقي  

 2020مارس  21 -20
 

 . ......................................................................................................الكامل:  االسم

 ......................................  العلمية: الرتبة............................................  اإلقامة: محل

 ............................................................................................................. : التخصص

 : ................................................................................................................. الوظيفة

 ................................................................................................ : ......املنهي االنتساب

 : ................................................................................................. اإللكتروني العنوان

 :  ......................................  املحمول  الهاتف ..........الثابت: .......................... الهاتف

ــالواتس                        : .................................................................................................ابـــــــــــــــــــــ

 ...................................................................................................... : املشاركة محور 

 : ....................................................................................................... البحث عنوان

 :  البحث ملخص

................................................................................................................................................... ...............................................

.................................................................................... ..............................................................................................................

.................................................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. .....................................................................

........................................................................................................................................... .......................................................

............................................................................ ........................................................................................... ...........................

............................................................................................................................. ............ 

 كلميم. -شارع املسيرة املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة كلميم وادنون الكائن ب: بمقـــــر املشاركات تودع

 colloques.crmef.gon@gmail.com :للندوة اإللكتروني البريد عبر ترسل أو

 . مقر الندوة-ال يتحمل املركز تكاليف التنقل من وإلى املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بكلميم : مالحظة
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