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1- Identification du laboratoire/Unité de recherche

إسم المخبر
Intitulé du Laboratoire

Laboratoire de narrative arabe

Acronyme du labo

LNA

Adresse électronique

Labnarar@hotmail.com

Site web ou URL

www.umc.edu.dz.

Année d’Agrément :

2001

Tel :

2- Directeur du laboratoire/Unité de recherche
Nom & Prénom
Katab Hacene
Adresse Electronique
Hacenekatab@gmail.com
Nombre Equipes :
04
Nbre Chercheurs : 28

Fax : 031 81 11 98

Grade : Pr
Nbre Personnel soutien :00

3- Présentation du laboratoire
Thèmes mis en œuvres :

 والتمكن من إنجاز دراسات وأبحاث تغطي النقص المعرفي، من أجل الوصول إلى بلورة نظرية عربية للسرد
 وفي العالم العربي بوجه عام يسعى المختبر إلى تكثيف العمل إنجاز، في هذا المجال في الجزائر خاصة
 وتصنيف تلك، بنك للمعلومات يتعلق بالمتون السردية العربية بمختلف أجناسها من قصة ورواية ومسرح
 ويجري التركيز على المتون السردية الجزائرية التي سيتواصل، المتون من منظورات موضوعاتية وجمالية
.  وتمكينا للباحثين وطلبة الماستر والدكتوراه من الوصول إليها بسهولة ويسر، تقديمها ونشرها تعريفا بها
. وبهذا يحقق المخبر الغاية األولى من إنشائه والمتمثلة في التكوين عن طريق البحث
Mots-Clés :

الخطاب السردي ـ المتون السردية ـ شعرية الخطاب السردي ـ المقامة ـ الحكاية ـ الرواية ـ
. القصة ـ المسرح ـ النقد الجديد ـ النقد الثقافي ـ التشكيل الفني ـ السيرة الذاتية ـ الرؤية

4- Chefs d’équipes
.Titre de l’Equipe1
1
Nom - Chef d’équipe
.Titre de l’Equipe2
2

Nom - Chef d’équipe
.Titre de l’Equipe3
3
Nom - Chef d’équipe
.Titre de l’Equipe4

 تاريخ السرد العربيHistorique de la narration arabe
Katab Hacene
Grade : Pr
 نظرية السرد وشروط تنزيلها على المتون السردية العربيةTheorie de la narrativite et les conditions de
son applications sur les corpus de narration arabe .
Chikh sakah Yahia
Grade : Pr
 المدونات السردية العربية غير الجزائريةLes corpus de narration arabe non algeriens
Dieb Kaddid
Grade : Pr
 المدونات السردية في الجزائرLes corpus de narration arabe

Grade : Pr

Oughlissi Youcef

4

Nom - Chef d’équipe

5- Liste des publications :
…… ………………………………..مجلة السرديات  :أربعة أعداد 1-……….
………………….ضمن سلسلة المتون السردية  :األعمال السردية الكاملة للدكتور عبد الملك مرتاض ……2-
.......حداثة الحطاب وخطاب الحداثة للدكتور يحيى الشيخ صالح .3 ........ .
.الشعريات والسرديات للدكتور يوسف ةغليسي .4..... .
.السرد القرآني ـ مقاربة وتجنيس للدكتور رياض بن يوسف 5........ .

