الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليـم العـالي والبحث العلمـي

جامعة  8ماي  1945قاملة
كلية آلاداب واللغات

امللتقى العلمي الدولي ألاول املحكم
حـ ـ ـ ـول

من ثنظيم قسم اللغة وألادب العربي

يعقد عبر ثقنية التحاضر املرئي (عن بعد)
يوم2021/12/14 :
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الهيئات املنظمة للملتقى
الرئيس الشرفي :أ /.صالح العلىن (مذًش الجامعت)
املشرف العام :أ.د /عبذ العضٍض بىمهشة (عمُذ اليلُت)
املنسق العام :د /علي طشػ (سئِغ اللعم)
رئيس امللتقى :د /عبذ الشخمً حىدي
اللجنة العلمية للملتقى
رئيس اللجنة العلمية الشرفي :أ.د /صالح بلعُذ (سئِغ اإلاجلغ ألاعلى للغت العشبُت)

رئيس اللجنة العلمية :الذهخىسة وسدة بىٍشان
أعضاء اللجنة العلمية:
أ.د /سؼُذ ؼعالٌ -حامعت باجي مخخاس -عىابت ،الجضائش
أ.د /فشٍذة صسكين -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
أ.د /بىصٍذ ظاس ي هادف-حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
أ.د /ظعذًت وعُمت -حامعت مدمذ خُظش بعىشة ،الجضائش
أ.د /هىاس عبُذي-حامعت الؽارلي بً حذًذ ،الطاسف ،الجضائش
أ.د /مدمذ عطُت مدمذ علي -حامعت جبىن ،الععىدًت
أ.د /ظشي مدمذ خعً هاؼم الؽشٍف-حامعت الىادي الجذًذ،مصش أ.د /وسدة معلم -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
أ.د /الؽشٍف بىشخذان -حامعت باجي مخخاس -عىابت ،الجضائش أ.د /عبذ الشخمً بىعلي -حامعت الؽاسكت ،ؤلاماساث
أ.د /عبذ العلُم بىفاجذ -حامعت عماس زلُجي ،ألاغىاط ،الجضائش أ.د /مُلىد كُذوم -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
أ.د /العُاش ي عمُاس -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
د /سظىٌ بالوی  -حامعت خلُج فاسط ،بىؼهش -إًشان
أ.د /بشباق سبُعت -حامعت العشبي الخبس ي ،جبعت ،الجضائش
أ.د حماٌ ظعادهت -حامعت الخاج لخظش -باجىت ،1الجضائش
أ.د /مدمذ بىعشعاسة-اإلاشهض الجامعي جِعمعُلذ ،الجضائش
أ.د /طُاء غني العبىدي -حامعت ري كاس  ،العشاق
د /عبذ اإلاجُذ مدمذ محجىب مدمذ-حامعت أم دسمان،العىدان د /خلُفت عىؼاػ -حامعت اإلاعُلت ،الجضائش
د /فىصٍت ععاظلت -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
د/عبذ الىشٍم خلُل -حامعت خمت لخظش -الىادي ،الجضائش
د /إبشاهُم بشاهمي -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
د /عِس ى مىمني -حامعت مىخىسي -كعىطُىت ،الجضائش
د /سوابدُت خذة -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
د /صالح طىاهشي -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
د /الععُذ مىمني -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش
د /عبذ الغني خؽت -حامعت  8ماي  1945كاإلات ،الجضائش

اللجنة التنظيمية
 oرئيس اللجنة التنظيمية :د /بشواوي ولُذ
 oأعضاء اللجنة التنظيمية:
د /عبذ الغاوي بىعمامت
د /صىٍلح كاش ي
د/ؼىقي صكاد
د /عماس بعذاػ
د /أمُىت حاهمي
د /هبُل أهلُلي
د /هماٌ خمالوي
د /ظعُذ بىمعضة
ط.د /وفاء بً ًىظف
ط.د /هىاٌ هذهت

د /صولُخت صٍخىن
د /سهام بودروعة
د/أظماء خماًذًت
ط.د /إدسَغ بىؼِبت
العُذ إلاين مشصوق
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إشكالية امللتقى
ظعى علماء اللغت العشبُت في العصش الخذًث إلى ؤلافادة مً الىظشٍت اللعاهُت على معخىي الذسط اللعاوي عامت،
وعلى معخىي حعلُم اللغت العشبُت راتها ،للذ جلىن الذسط اللعاوي العشبي بألىان اإلاذاسط اللعاهُت اإلاخخلفت ،وال ؼً أن
لزلً جأزيره ،في جطىٍش الىظشٍت اللعاهُت العشبُت مً حهت ،وفي جطىٍش مىاهج حعلُم اللغت العشبُت للىاطلين بها،
وللىاطلين بغيرها ممً اجخزها لغت زاهُت مً حهت أخشي ،فلذ خاولذ دوٌ عشبُت جىظُع دائشة اظخعماٌ اللغت العشبُت
في مُادًً ؼتى مً خُاة الىاط ،وهصبذ الهُئاث للخخطُط والخلُُم ،وفي آلان راجه ؼهذ عذد اإلاىدعبين إلى بشامج
حعلُم اللغت العشبُت في هىاحي العالم كفضة هىعُت ،وهزا عذد أكعام اللغت العشبُت في الجامعاث غير العشبُت ،واإلاشاهض
اإلاخخصصت في حعلُم اللغاث صٍادة ،وىن اللغت العشبُت لعان سظالت ظماوٍت عاإلاُت ،وجتربع على مىطلت هي مشهض
الخظاساث والثلافاث ،ولهزا بذا لىا أن وعُذ طشح العؤاٌ :هل حذدث اللغت العشبُت العهذ لخيىن لغت العلم؟ وهل أعذ
أهلها العذة (معلمين ومىاهج وبشامج ومعاهذ  )...للخىفل باإلالبلين على حعلُمها وحعلمها ،هزه ألاظئلت واهذ إحابتها في
نهاًت اللشن اإلااض ي بذيهُت :ال .فما هى واكع اللغت العشبُت والخعلُم بعذ مشوس علذًً مً اللشن الىاخذ والعؽشًٍ؟ ما
أفادجه مً اللعاهُاث بعذ كشن مً ظهىسها؟ وما الطمىخاث اإلاشحى جدلُلها في مُذان حعلُمها بعذ ججشٍب هظشٍاث
وملاسباث مخعذدة؟
وحاء هزا اإلالخلى لُمُط اللثام عً الىاكع ،وٍىظش في معخىي الخطلعاث ،وَعالج اإلاؽىالث التي حعترض
اإلاؤظعاث التي جخىفل بخعلُم العشبُت.
أهداف امللتقى:
 oالخعشٍف باللظاًا راث الاهخمام باللغت العشبُت وآدابها.
ُّ
َّ
َّ
العشبُت.
العلمُت التي جصب في خذمت اللغت
 oالىكىف عىذ الجهىد
 oجلُُم بشامج ومظامين حعلُم اللغت العشبُت.
العشبُت وؤلافادة مً َّ
َّ
الخلىُاث الخذًثت.
 oالخجذًذ في مىاهج حعلُم اللغت
 oؤلافادة مً َّ
َّ
العشبُت.
الخجاسب والخبراث في حعلُم
ُّ
 oؤلاظهام في اظدؽشاف معالم َّ
َّ
الخدذًاث التي ُّ
العشبُت.
جمش بها اللغت
 oجبادٌ الخبراث البدثُت والعلمُت في حلعاث وهلاؼاث اإلاؤجمش.
املحاور امللتقى:
 .1اظخفادة اللغت العشبُت مً اللعاهُاث.
 .2واكع اللغت العشبُت في الخعلُم العالي في الجضائش والىطً العشبي.
 .3مىاهبت مىاهج حعلُم اللغت العشبُت للخطىساث الخاصلت في العالم.
 .4معلم العشبُت للىاطلين بغيرها :إعذاده وجأهُله وجيىٍىه.
ً
ً
ً
 .5اإلاىاهج الخعلُمُت :عشطا وهلذا وجألُفا.
 .6طشائم وأظالُب جذسَعُت إبذاعُت في حعلُم العشبُت.
 .7اظخخذام الخىىىلىحُا في الغشفت الصفُت.
 .8مزاهب حذًذة في حعلُم العشبُت :الخذسَغ اإلابني على اإلاظمىن واإلاهام اللغىٍت.
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شروط املشاركة في امللتقى
 اإلاؽاسهت مفخىخت لجمُع ألاظاجزة وطلبت الذهخىساه والباخثين واإلاهخمين مً مخخلف الهُئاث. أن ًيىن البدث طمً مداوس اإلالخلى. أال ًيىن البدث كذ ظبم وؽشه أو عشطه في ملخلى آخش ،وأال ًيىن معخال مً هخاب أو مزهشة. أن ًيىن البدث وفم مىهجُت البدث اإلاخعاسف علُه. إسفاق العيرة الزاجُت اإلاخخصشة. جلذًم ملخص للبدث ًخظمً ألاهذاف واإلاىهجُت وأهم الىخائج.َّ
 جخظع اإلالخصاث والبدىر للخلُُمُ ،وٍبلغ الباخث بلبىٌ ملخص بدثه أو سفظه فىس الاهتهاء مً جلُُمه. أن ًيىن حجم البدث في خذود  20صفدت ،بما في رلً الهىامؾ واإلاشاحع واإلاالخلاث. أن جىخب الهىامؾ آلُا في آخش البدث. جىخب البدىر بخط  : Sakkal Majallaاإلاتن  14والهىامؾ ( .13حجم الصفدت 24/17 :ظم). جلبل اإلاذاخالث باللغت العشبُت ،وجيؽش أفظل اإلاذاخالث في مجلت "خىلُاث حامعت كاإلات للعلىم الاحخماعُتوؤلاوعاهُت".






مواعيد هامة
 -1آخش أحل لخلذًم اإلالخصاث.2021/10/30 :
 -2جاسٍخ ؤلاعالن عً كبىٌ اإلالخصاث.2021/11/02 :
 -3آخش أحل لخلذًم البدث وامال.2021/12/02 :
 -4جاسٍخ ؤلاعالن عً كبىٌ البدث.2021/12/05 :
 -5جاسٍخ اوعلاد اإلالخلى .2021/12/ 14
مالحظات:
َ
ٌُعلذ اإلالخلى بخلىُت الخداطش اإلاشئي (عً بعذ).
ُ
ًُشظل سابط اإلاؽاسهت للمخذخلين الزًً أحيزث مذاخالتهم.
جيؽش أفظل ألابدار بمجلت خىلُاث حامعت كاإلات للعلىم الاحخماعُت وؤلاوعاهُت.
جشظل اإلالخصاث وألابدار إلى البرًذ ؤلالىتروويarabic.conf@univ-guelma.dz :
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الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليـم العـالي والبحث العلمـي
جامعة  8ماي  1945قاملة
كلية آلاداب واللغات
قسم اللغة وألادب العربي
امللتقى العلمي الدولي ألاول املحكم
اللغة العربية والتعليم واقع وطموحات

 محور املشاركة................................................................................................................................ : -عنوان البحث................................................................................................................................. :

امللص

( :ال ًخعذي  10أظطش)
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