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ّقاملة1945ّماي8ّّرئيسّجامعةّ -ّصالحِالعقون .د.أِ:للملتقى الّشرفي الّرئيس
 .ِطواهريدِصالحِِِ:الملتقى رئيس

ِ:العلمية جنةاللِّ

 المؤسسة الصفة االسم واللقب

 قالمة1945ماي8جامعة  رئيسا العياشي عميارأد/ 

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا أد/ عبد العزيز بومهرة

 سلطنة نعمان جامعة نزوة  عضوا كراكبيأد محمد 

 المملكة العربية السعودية  عضوا أد/ نعمان بوقرة

اعضو عماد محنانأ د/   تونسجامعة جندوبة  

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا أد/بوزيد ساسي هادف

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا أ د / فريدة زرقين

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا أ د /وردة معلم

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا أ.د ميلود قيدوم

 عنابةباجي مختار جامعة  عضوا أد/ كمال عطاب

 قسنطينة جامعة اإلخوة  منتوري  عضوا أ / العربي حمدوش

 قسنطينة جامعة اإلخوة منتوري  عضوا د/ عيسى مومني

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا د/صالح طواهري

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا د /ابراهيم براهمي

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا د /عبد الرحمن جودي

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا د/عبد الغني خشة

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا د / نادية موات

 الطارفالشادلي بن جديد جامعة  عضوا د/ هشام فروم

 الطارف الشادلي بن جديدجامعة  عضوا د/ محمد رضا بركاني

الطاهر نعيجةد/   قالمة1945ماي8جامعة  عضوا 

وليد بركانيد/   قالمة1945ماي8جامعة  عضوا 

شد/ علي طر  قالمة1945ماي8جامعة  عضوا 

 قالمة1945ماي8جامعة  عضوا د/ عمار بعداش

ِالمنظمة اللجنة
ّ: نظيميةالتِّ جنةأعضاءِاللِّ

قالمة1945ماي8جامعة  رئيسا د صويلح قاشي  

اعضو ط.د مراد بكلوة   قالمة1945ماي8جامعة    

اعضو إيمان العايشط.د  قالمة1945ماي8جامعة    

اعضو سناء حمايديةط.د  قالمة1945ماي8جامعة    

اعضو إدريس بوشيبةط.د  . قالمة1945ماي8جامعة    

اعضو ط.د وائل سعادنة  قالمة1945ماي8جامعة    

 قالمة1945ماي8جامعة  اعضو مرزوق ليامين

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِِ:الديباجةأوالِ

حيررررسّمسرررتعملوّاللغرررةّ ّملوايفرررلهمّاملعرررر  ّوالعلمررري ّةلررروّالت قيررردّّ اليتمرررةّالقرررواللّوال  ررروا  ّالررر ّيسرررت دّ ليهررراّ  لررر ّ
ررد ّمرر ّ ررام ّ ررريتهمّّهمّاملتوايفررلليفّ ّ رروّ لرروابّا اا رراتّالروي ررةّواملواقررةّالت وايفررلي ةيفّو رروّمرراّيرررا ّ ع رر حيُّ  كرا رراَّي

ّكالر ّلغوي ررةّلسررالي ةّملتعلرر ّ ال  يتررا ّ ويعير ّملةررةّاا رردابّلررديهمرّملراّمل رلرروّمللررنّال  رروا  ّمر ّ كرا رراتّمتعررددةيفّلررواّّ 
ّكالرر ّميتالسرراليةّمل طّ  ةّةرر ّاللغرروي يفّ   ر رراّال  زةررةّالقالولي ررةّومل ررباهاّاأل عررادّال ةري ررةّوال لسرر ي ةّوال قاّبي ررةيفّوملةررو ّمعرر  

الررر ّ عررر ّّ-اجملرررالّالعلمررريّومرملةرررزاتّا ارررابّالرررعيّمل تمررريّ ليررروّمرررسّمراةررراةّطبيعرررةّاملتلقررروّومسرررتوا ّالعلمررري ّواملعرررر  ّ
ّة ّطبيعةّاملعرّبةّم ّجهةيفّوخ ّصائصّاملتلقيّم ّجهةّثاليةّّ.مستعم ّاللغةّيوظ ةّلغةّخايفةّملع  

واللغةّالعر ي ةّهلاّليتامهاّالص ار يفّّوقواةد اّالد قيقةّال ّمل رضّةلوّمستعمليهاّااللتزا ّ امل باةهاّوالت وايف ّوّبقهايفّ
الليماّ ّامل ا رّالر وي ةّمماّجيع ّمستعملهاّيُ شئّا اابّوّب ّماّملقت يوّال  وا  ّوااكرا اتّومل رلوّاملواقةّ

قاماتيفّّّبإىلّ يّمدىّيستايسّمستعم ّاللغةّالعر يةّّااللتزا ّمباّمل رلوّمللنّال وا  ّوملقت يوّاملواقةّالت وايفلي ة؟ّوامل
ّوما يّخصائصّاللغةّالعر ي ةّومرملةزاهتاّاأللالي ةّ ّك  ّجمالّم ّجماالتّاملعرّبة؟

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّيهدفّ عاّامللتقوّ ىلِ:ثانياِاألهداف
معرّبةّّخمتلةّااكرا اتّال ّيلتز ّهباّمستعملوّاللغةّالعر يةّّ ّا اا اتّالرويةّ ّالتعليمّاجلامعيّ وّالتعليمّالعا ّ

ّّّّّّّاللغويّ ّك ّخاابّم ّا اا اتّامل لسة.)ملر ويةّ وّ كادميية(ّوم ّخاللّذلنّالوقوفّةلوّ قيقةّاملستوىّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  راكّخمتلةّالت خصصاتّالعلمي ةّواملعرّبي ةّاملتامخةّ وّاملتقاطعةّمسّاللغةّواألدبّّ-
ّمتةلّالالبةّم ّالت عرفّةلوّخصائصّاللغةّ ّخمتلةّ لوابّا اا اتّ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمحاور:الثالثاِ
يتارقّّبيوّاملشاركو ّ ىلّالوقوفّةلوّخصائصّاللغةّاملوظ  ةّ ّا اابّّلغةِالخطابِالجامعي(ِ)ّل:األوِِّالمحور

يف ّهباّالالبةّومدىّمتة  همّم ّاملصالحاتّاملعرّبيةّاحلاملةّللم ا يمّاجلامعييفّوالبحثّ ّّطبيعةّاللغةّال ّيتوا
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّالعلميةّّ(

ملتعل ّ ا اابّالّت  وييفّم ّ يثّخصائصّّ(ّيعاجلّ عاّاحملورّمولوةاتّ )لغةِالخطابِِالّتربويِالثاني:المحوِر
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.اللغةّ ّاجملالّالتعليمييفّوكعاّ  مّاملعيقاتّالتوايفلية

 ةّيت اولّ عاّاحملورّخصائصّلغةّّا اابّالديينّ)ّاللغةّواملصالحاتّاملوظّ ّّالخطابِالديني(ّلغة)الثالث:ّالمحور
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.وامل املّاملتداولةّ(ّ

حملورّمناذجّم ّخاابّم لساتّالدولة)ّم لسةّااذاةةّي اق ّ عاّاّلغةِالخطابِالمؤسساتي(ِ)ّ:ّالّرابعالمحوِر
ِ.ّّّ مناطّالتعبريّاملختل ةّ–م لسةّالتل زيو ّاادارةّالعامةراللغةّرّاألللوبّ
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ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:شروطِالمشاركةرابعاِ
 .ملتوّبرّاملداخلةّةلوّ روطّالبحثّالعلميّاملعتمدةّّ-1
الّيتجاوزّملخصّالبحثّيف حةّوا دة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-2
 .م مو ّاملداخالتّ ّ  دّحماورّامللتقويفّو  ةالياملوّاملارو ةّ  ّيةو ّ-3
ّّّّّّل ّلشرتّ ّالدوريات.ّالّملقب ّاملداخالتّال ّلب ّملقدميهاّ ّملتقياتّ وّ يا ّدراليةّلا قةيفّ وّاّ-4
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقب ّالل ج ةّالعلميةّللملتقو.ّللت قييميفّم ّّداخالتّامللخ صاتّواملخت سّّ-5
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيف حةيفّمباّ ّذلنّاهلوام ّواملراجسّواملال  ّ.17ّالّيزيدّةددّيف حاتّالبحثّة ّّ-6
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّملةت ّاهلوام ّواملراجسّ ّآخرّالبحث.ّ-7
14ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواهلوام 16ّّاملنتTraditional Arabicّّ ملةت ّالبحوثّخب :ّّ-8

 ِمواعيدِمهمة:ِخامساِ

2021ّماي17آخرّ ج ّلتقدميّامللخ صات:ّ -1
2021ّماي25ملاريخّااةال ّة ّقبولّامللخصات:ّ -2
 2021جوان13.آخرّ ج ّلتقدميّالبحثّكامالّ:ّ -3
 ..2021جوان20ملاريخّااةال ّة ّقبولّالبحث:ّ -4
 2021جوان24ِّ:ملاريخّالعقادّامللتقو -5

ِمالحظات:

 يُعقُّدّامللتقوّ تق يةّالتحالرّة ّ عد.ّ
 .ّيُرل ّرا  ّاملشاركةّللمتدخللّالعي ّ ُجيزتّمداخالهتم
 ّ:يدّاالةّتوين

 

يرل ّالبحثّةلوّ ة ّملةّ ىلّال   
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