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ل  اموظني  املوتقى  الأوي

 والة وامتيد  ن  ف  ر  بني امؼ   زائريي اجل انويساني  اخلعاب 
 2222 ماي 77 امثالاثءًوم 

 

 

 

 

 

 

  امتحارض املريئبتقنَة 

 )غن بـؼـــــــد(

 
 

 

 

 



 قاملة  1945ماي   8أأ.د/ صاحل امؼقون مدٍر جامؼة  امرئُس امرشيف نوموتقى:

 ، معَد لكَة الآداب وانوغات.أأ.د/ غبد امؼٍزز بوهمرة املرشف امؼام نوموتقى:

  .د/ ػًل ظرش، رئُس قسم انوغة والأدب امؼريب :نوموتقى املنسق امؼام

 .غٌلر بؼداشد/  املوتقى:رئُس 

 

 
 

 :جلنة املوتقى امؼومَية  
 

غضو أأورئُس   الامس و انوقب امرتبة مؤسسة الاهامتء 

 قاملة 7945ماي  8جامؼة  ارئُس

 

 امسؼَد مومن أأس تاذ حمارض قسم أأ 

 صاحل خدٌش أأس تاذ خنضةل-جامؼة غباس مغرور  غضوا

 هرص ادلٍن وىيايب أأس تاذ جامؼة اموادي غضوا

 وردة مــؼمل س تاذأأ  قاملة 7945ماي  8جامؼة  اغضو 

 ػادل حموو أأس تاذ   امواديجامؼة  اغضو 

ةل اغضو   سوامين بوراس أأس تاذ  جامؼة املسَ 

ميان جربوػة حمارض قسم أأ  أأس تاذ 7قس نعَنةجامؼة  اغضو   اؤ

 هبِــل اىقًِل أأ  أأس تاذ حمارض قسم قاملة 7945ماي  8جامؼة  اغضو 

يةجامؼة دمحم امرشًف  غضوا  ايسني رساًؼَية أأ  أأس تاذ حمارض قسم سوق أأىراس-مساػدً

ران وردة أأس تاذ حمارض قسم أأ  قاملة 7945ماي  8جامؼة  اغضو   بٍو

 صويق زقادة أأس تاذ حمارض قسم أأ  قاملة 7945ماي  8جامؼة  اغضو 

ية غضوا ادي أأس تاذ حمارض قسم أأ  سوق أأىراس-جامؼة دمحم امرشًف مساػدً  ماكل غوي

 حدة رواحبَة أأ  أأس تاذ حمارض قسم قاملة 7945ماي  8جامؼة  غضوا

براىمي براىميي أأس تاذ حمارض قسم أأ  قاملة 7945ماي  8جامؼة  غضوا  اؤ

 أأسٌلء حٌلًدًة أأس تاذ حمارض قسم أأ  قاملة 7945ماي  8جامؼة  غضوا

آمنة أأس تاذ حمارض قسم أأ  قاملة 7945ماي  8جامؼة  غضوا  جامهي أ

 صاحل ظواىري أأس تاذ حمارض قسم أأ  قاملة 7945ماي  8جامؼة  غضوا

 غضوا

 

ا جبار قس نعَنة–املدرسة امؼوَا ملأساتذة آسَ  أأمحد امرشًف   أأس تاذ حمارض قسم أأ  أ

 صعراح
 



 

 امتنظميَة نوتظاىرة:انوجنة 

 الامس و انوقب مؤسسة الاهامتء

 

براىمي كربوشد.  قاملة 7945ماي  8جامؼة   اؤ

ة صاوي قاملة 7945ماي  8جامؼة   د. راًو

 ط.د رحاب غراٌس َة قاملة 7945ماي  8جامؼة 
 

 :ادلًباجة

اخلعاب جبمَع مس توايتو ال ًؼدو أأن  ، لأني أأو امَومي  أأو اخلعاب يف صلكو امؼاديي  ،وضوع امتداومَة امقول  م      

ن اس تقو   ل وضؼَة صخاائايا ام ي تانهيا نمن مس تو  مؼني، ٍكون وضؼَة ختاظبَة مضلكَ  ة من مخااظبني، واؤ

من خالل  ،فامس َاق ىو امؼنرص امرئُس اذلي ميزي بني خعاب وخعاب، وحيدد حتدًدا فؼوَا مس تو   ل مهنا

 ،أأو ٍلل املؼعَات املضرتكة بني املرسل واملتوقي ،واس تؼٌلل انوغة ،منظومة ػالئقِة قواهما امسووك الاجامتغي

 ػىل حد تؼبري)جان دًبوا(. ،ائؼةومؼوومات ص ،وما بُهنٌل من جتارب ،وامثقافِة ،واموضؼَة امنهس َة

اق ادلور امهؼال   ،)ومايف حتقِق اهمنط امتداويل نوغة، وذلكل تمتركز حوهل مجَع اجتاىات امتداومَة ،كٌل ًؤدي امسَ 

يةاامؼرف ومهنا. بؼدىا آخر ،حىت صار مؤرشا قواي دالا ػىل امتعور امتدرجيي (َه ػىل اغتبار اغامتد  ل ، من مس تو  ل

اق من قدرات حتوَوَة ،املس توايتمس تو  من  ومخداخةل يف  ،مما أأفىض اؤىل ظيور تَارات خمتوهة، ػىل ما ًوفره امسَ 

آن مؼا َ     صلَك   ،أ  . ى ابمنظرايت امتداومَةملا ٌسمَ  امؼامي  ق  س  امن

وتؼامقاتو، مع تو، ، وتضّكي يي اجلزائر من ىنا جاءت فكرة ىذا املوتقى، اذلي حياول أأن ٍرصد ظبَؼة اخلعاب انويسان 

 غريه من احلقول املتامخة هل، وكَف تهاػل مؼيا، وواكهبا، ومتظير فهيا، أأو متظيرت فِو.

 أأىداف امتظاىرة امؼومَة:  - 

 تنظريا وتعبَقا. اجلزائريي  تتبع مسارات اخلعاب انويسان -          

 ة ام ي أأفرزهتا املثاقهة.اوضغاالمه امبحثَي  متكني امعوبة وامليمتني من امباحثني اجلزائًرني، من ظرح -           

ة  بقاماتامتؼًرف  -           ية مساَه ي مؼارصة، صار ميا وزهنا يف حقل ادلراسات انوي جزائًر  .امؼربَيةة ساَه

ثراء امساحة امبحثَي  -            .اىن امؼامليي ري نوة مواكب   ببحوثوامؼربَية  ة اجلزائًرة،اؤ

 امؼومَة:ـ حماور امتظاىرة  

 .مهاىمي اؤجرائَة: امؼرفان وانويسان وامتيداول احملور الأول:ـ          

 .انويساني اجلزائريي  أأثر غري انويسان يف تضّكي اخلعاباحملور امثان: ـ          

اقو امؼريب)مناذج تعبَقِية( اجلزائريي  : اخلعاب انويساناحملور امثامثـ            .يف سَ 

،)مناذج تعبَقِية(. اجلزائريي  اخلعاب انويساني ور امرابع: احملـ           اقو امغريبي  يف سَ 

ية  يف تؼوميَي ـ احملور اخلامس: أأثر امتي           ة وامؼرفاَه َي  .اجلزائريي  ة اخلعاب انويسانداوم

 



 رشوط املضاركة يف املوتقى:ـ  

 حماور املوتقى. يف مصمي املداخةلأأن ٍكون حمتو  ـ  7

م يف موتقِات أأو جدًدا )مل ٌس بق ورشه أأو داخةلٍكون حمتو  امل أأن 2  فؼامَات سابقة، أأو مس تال من حبث( قدي

رسل امباحث تؼيدا كتابَا ماادقا ػوَو بذكل  .ٍو

رفاق امسرية اذلاتَة نوباحث )املضارك( يف حدود صهحة واحدة. 3  اؤ

 .جلنة املوتقى امؼومَيةقبل  ، منمداخوتو، ًو بوَؽ امباحث بقبول حكمينوتي  املداخالتضع خت 4

د ػدد صهحات امل 5 ة ىلػ داخةلال ًٍز صهحات، مبا يف ذكل  (72) غرش   صهحة، وال ًقلي غن( 75) مخس غرش 

 واملالحق. اميوامش واملراجع

آخر امبحث. 6  تكخب اميوامش واملراجع يف أ

 .74واميوامش  78املنت  Arabic Typesetting تكخب امبحوث صخط:  7

الي م ت قبل املداخالت امثينائَة ال  8  عوبة ادلكتوراه مع مرشفهيم.اؤ

آجال تنظميَية -       :أ

آخر أأجل ال - اات س تقبالأ  .2222/ 24/ 25:  املوخي

اات املقبوةل: -  .2222/ 24/ 72 اترخي امردي ػىل املوخي

آخر أأجل الس تقبال املداخالت املقبوةل: -  .26/25/2222 أ

رسال امرابط:  -  .72/25/2222اترخي االؤػالن غن قبول امبحث واؤ

ذن اّللي تؼاىل 2222 ماي 77 امثالاثء اترخي اهؼقاد املوتقى: -  .ابؤ

  uelmalinguisti650@gmail.comg : امرًبد الامكرتون اؤىلٍرسل امبحث ػىل صّك موف وورد  :ةمالحظ
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