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 8162 افريل 61 االثنينيوم 
  جامعة تلمسان مدير : ةكلمة ترحيبي 

 نسانية والعلوم االجتماعيةالعلوم اال كليةعميد  
  الفينومينولوجيا وتطبيقاهتا ربخم مدير

 11.10  -  9.30     افتتاح االعمال
 » من حيث الموضوعالتقارب بين الفلسفة والموسيقى  «   - المحور االول

      Axe Premier     -   « Proximité de la philosophie à l’objet musical » 

 طالب عبد السالم   - رئيس الجلسة االولى

       (جامعة اجلزائر ) -   بومنيركمال  
 استطيقا املوسيقى يف عصر الصناعة الثقافية  من منظور ثيودور أدورنو

Samia SARI - Université Portsmouth - Angleterre 

The musical Art 

Damien EHRHARDT – Université d’Evry - Paris – France 

Musique et cosmos : l’émergence de la forme dans l’œuvre au XIXe siècle 

Ouiza GALLÉZE – Chercheur CNRPAH- Alger-Algérie 

La  musique au cœur du soufisme 

     Débat-Pause                             33.31-33.11                                 استراحة  - منــاقشة
 »مقاربة فلسفية الندماج االنواع الموسيقية«    -  المحور الثاني

Axe Second    « Approche philosophique de la fusion des genres musicaux » 

66.11–61.11   
Présidente de Séance : Pr. Samia SARI 

Fayçal El MEZOUAR – Institut IST- Lyon- France 

Identités musicales entre singularité et pluralité discursive 

Zineb SENOUCI BRIXI – Université de Tlemcen –Algérie 

 Le langage musical de l’universel au singulier 

Maryam Gharassou – Université de Téhéran- Iran 

 Traité d'Avicennes ET son influence sur la Musique savante iranienne  

Héléne FLEURY – Université  d’Evry- Paris   -  France   

La réception internationale des arts du Mithila (Inde) 

Sidi Med Al Ghaouti  BESSENOUCI – Université de Tlemcen – Algérie 

La Musique, une philosophie du vivre ensemble 
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     61.11–66.11   ات ــــــالورشأعمال 
 

 نــــالفة و ـــــالنقدية ــــــالنظري     -     ة األولىــــــالورش
  الجلسة ارئيس

 حمد عطارأ و  كمال بومنير 
 املدخل النظري العام للفن يف مدرسة فرانكفورت   -              حمد عطارأ

 املوسيقى أو االنعطاف االستطيقي لتحرير احلقيقةو   أدورنو   -                حابل ندير
 يورغن هابرماساحلجاج عند    -    حمزة الشريف نسيمة

 امنوذجايورغن هابرماس مفهوم احلياة يف الفلسفة االملانية    -                  زدام عياد
 السياسي والديين  عند هابرماس   -              حمد احمدبا

    أدورنو أمنوذجا سألة اجلمالية يف الفلسفة الغربية املعاصرة امل   -              هلو خديجة

 الفضاء العمومي عند هابرماس   -     عبد الحميد روابحي
 املعرفة والسلطة بني ميشال فوكو وميشال دو سارتو   -      جلولي عبد الحكيم

 الذات( -السلطة–التحول الفوكوي عرب ثالثية )املعرفة   -  عوفي فتيحة            

 يــــــوفــاع الصـــــوف والسمـــالتص - ةـــة الثانيــــالورش
 الجلسة ارئيس
 ويزا قالز و   الزين شوقي محمد

  املوسيقى و التصوف    -              محمدشيخ 
 اجلسد والرقص يف املوسيقى الروحانية الصوفية      -                فتيحة عابد

  املوسيقى عند الفارايب    -              مختاري عمر
 التصوفالتجربة الروحية بني املوسيقى و        -                 بشير هناء

 املوسيقى الصوفية والسماع الديين وجتلياهتم يف فلسفة ابن عريب    -              نوال بلخضر
 "السماع الصويف أمنوذجا" املوسيقى الدينية و جتلياهتا   -      بن عصمان منصورية

 – منوذجا األمري عبد القادر –السماع الصويف يف الفكر اجلزائري     -           بن احمد ايمان

  املوسيقى الروحية عند ابن عريب      -            اسماء بن ميرة
   سر املوسيقى و موسيقى السر ...عند جالل الدين الرومي التسامي باإليقاع    -              لعريبي نوال

  التصوف اليهودي ابن ميمون منوذجا    -    رحو نوال            
     هناية االشغال لليوم االول

  Activités artistiques                                                                                     نشاطات فنية
  )جامعة تيارت( معاشو قرور االستاذ للفنان يةوحات الغرافيكللامعرض 

 (.الدعوة عامة) مامةإمساءا بقصر الثقافة  19 :30 الساعة -مسية شعريةأو  مع االستاذ محي بن عصمان موسيقيةسهرة 
Journée Exposition  de tableaux graphiques  de l’ Artiste  Peintre Maachou  Karour –  

19h 30 : Interméde  poétique avec le poéte Habib Benmalek –   d’Oran  
20h00 : Soirée musicale avec al Usted Hami  Benosmane  

Au Palais de la Culture –Imama-Tlemcen  –Invitation générale 
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 8132 افريل  31 الثالثاء يوم
 

 »األنثروبولوجيا الفلسفية للموسيقى«    -    ثالثالمحور ال

Axe Troisiéme     « Anthropologie philosophique de la musique » 

0.99 -  33.19 
 الزاويزة ق  - رئيس الجلسة

  (مدير املعهد العايل للموسيقى، جامعة تونس )  سمير بشه 
 .يف فلسفة املوسيقى واملوسيقولوجيا: قراءة يف جدل املاهيات                                             

 تربويا شروعالصوتية التلمسانية "احلويف" ماملوسيقى ا            )جامعة تلمسان(قلفاط رشيدة 
النآاملوسيقى والرقص غي فكر        (2جامعة وهران ) سواريت بن عمر     

     Mohammed Dib –Université Mascara - Algérie 

 The influency of gelshtats ‘ theory in the philosophical  musical concept : in music of 

Ahmed malek   

(  2جامعة وهران )    -بن مزيان بن شرقي 

 

     Débat-Pause                                         33.11-33.31                        اسرتاحة  - منــاقشة  

 »الموسيقىعلم الموسيقى الفلسفية وفلسفة «    -  رابعالمحور ال
Axe quatrième      « De la philosophie antique à la musique quantique » 

33.19   –   31.99 
  سمير بشه  رئيس الجلسة :

 Tewfik BENGHABRIT – Université de Tlemcen-Algérie  

Pour une didactique  basée sur les modalités formelles musicales et philosophiques 

Lynda Nawel TEBBANI  – Chercheur en littérature  et musique – France 

 Mysticité ou la poétique de la transe comme herméneutique spirituelle de la musique    

املوسيقى بني االرادة واالقتدار  نيتشه        )جامعة تلمسان(     بودومة عبد القادر              
 شيلر وفلكمان وشلينج -: مناظرة هيجل لواملوسيقىديالكتيك العقل     )جامعة تلمسان(      مونيس بخضرة 
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   31.11   –   33.11    أعمال الورشــــــات     
                

 الموسيقى والتشكالت الثقافية المعاصرة -الورشة األولى
 الجلسة ارئيس

 بلقناديل عبد القادر و بوزياندليل محمد 
 املوسيقى وفن الالعقالنية عند نيتشه    -                 كرمين  فتيحة

 التجاوز ىلإنة عند حممد أركون من القراءة نزعة األنس    -      عميرات محمد االمين
 -بيار بورديو أمنوذجا –اهلابيتوس والذوق املوسيقي    -                كرمين نصيرة

 فلسفة املوسيقى عند إدغار موران".   -               محمد بومدين
 هرمونوطيفا الفعل عند بول ريكور    -       عماد الدين  طاهيري

 ارنست عند كاسرير  الفن   -              فضيلة بن لباد
 الرتنسندونتالية و احملايثة يف املعرفة الفينومينولوجية    -          مباركي عبد العزيز

 مقام املوسيقى يف الدرس الدولوزي   -                 عتوتي زهية
 فن  الطمس أو نقد التجربة االستطيقية  عنذ اميانويل ليفيناس    -                رحيم عمر  
 جنيالوجيا الفن عند جورج بطاي    -                 بويكن فرح

 نـــرة والفــــة المعاصــــــالفلسف  - الورشة الثانية
  الجلسة  ارئيس

 سامية صاري وسواريت بن عمر 
 املوسيقى عند الفالسفةمسارات       -            غوزي مصطفى
 سالتحليل الفيننومينولوجي لتجربة األثر عند إميانويل ليفينا      -             يوسف بلعربي

 يف فلسفة فريديريك فيلهم هيجل وسيقىامل      -     مطروح فاطمة الزهراء
 لإلبستيمولوجيا الباشالريةالرد والقطيعة: التأسيس الفينومينولوجي       -           حسين عبد اهلل
 –فينومينولوجيا اجلسد عند جاك دريدا  –اللمس والغريية       -           سعيدي خديجة

 البعد الفينومينولوجي لإلستيطيقا عند هنري مالديين      -                هدية نعيمة
 " سارتر أمنوذجايف الفلسفة الفرنسية  وجياالستئناف الفينومينول      -             زحلو جياللي 

 التحليل الفينومينولوجي للصورة واحلركة عند موريس مرلوبونيت      -               عالم محمد
   الذاكرة واالعرتاف عند بول ريكور حتليل فينومينولوجي تأويلي      -              كريب لطفي

 احلقيقية للعمل الفين لدى مارتن هيدغرالداللة       -بن فريحة اسماء          
 

 .وتقديم الكلمة الختامية ،توصيـات الملتقىو  ،تكريمبيان الملتقى، ، اختتام األشغال
Fin des Travaux 

Le Manifeste du COLLOQUE -Hommage aux intervenants - Allocution de Clôture 

  Visite découverte de la ville                                                                          ةـــــاحيـــة سيـــــولــــــج
 

 

 

https://www.pnst.cerist.dz/pnstARABE/form.php?md=0&idc=4&id=903180

