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 أ.د/ صالح العقون مدير الجامعةالرئيس الشرفي للملتقى: 
 أ.د/ عبد العزيز بومهرة المشرف العام :

 /نادية موات دالمنسق العام للمخبر : 
 عميارالعياشي د/ أ. رئيس الملتقى: 

 

 
مل يعد خافيا على ادلشتغلني بالدرس اللساين العريب؛ باحثني وطلبة  مدى الضعف الذي     

آلت إليو لغة الضاد يف وسائل اإلعالم ؛ ادلرئية منها وادلسموعة على ألسنة اإلعالميني من 
شكل خاص يف أبنائها، نعم إن اللغة العربية اليوم تواجو ربديات كربى على كافة الصعد ، وب

مستواىا ادلنطوق من خالل القنوات التلفازية واإلذاعات ، وبدرجة أقل يف مستواىا ادلكتوب 
من خالل الصحف واجلرائد اليومية واألسبوعية ، وحىت عرب وسائل التواصل االجتماعي اليت 
ما فتئت تسهم يف هتميشها من حيث ندري وال ندري ، فصار ذلك كلو مبعثا للخوف 

الذي   -فصاحة العربية  على –من خطر ىذا الضعف ومآالت ىذا االحنراف الشديد 
يتفاقم و يزداد خطورة يوما بعد يوم، و ىو ما من شأنو أن يزداد صعوبة و تعقيدا، ولعّل 

اإلعالم ، ناتٌج عن التخبُّط اللغوي يف اإلدارة وسائل التخبُّط اللغوي الذي نلحظو يف 
وادلؤسَّسات االقتصادية واحلياة العامة. فاإلعالم إن ىو إال وسيلة ميكن أن والتعليم والقضاء 

تؤّدي خدمات جليلة إن ُأحِسن استعماذلا، أو تؤّدي إىل أضراٍر اجتماعيٍة بالغٍة إن ُأسيء 
 استعماذلا أو استندت إىل سياسات ذبانب الصواب.

حال خطر االحنرافات اللغوية يف يبقى الباحثون مكتويف األيدي أمام استف  فهل يعين ىذا أن
و ىل اجلهود اليت يقدموهنا يف شكل تصويبات لغوية آنية كافية   خمتلف وسائل اإلعالم؟

لوقف ذلك االحنراف؟ أم أن األمر حباجة إىل حبوث جادة و خملصة تقدم رؤى صادقة لواقع 
مييط اللثام وفق حس لغوي عال   بوصفو و تشخيصواإلعالمي،  اللغة العربية يف اخلطاب

 و يعيد الشوارد إىل مواردىا يف غري شطط و ال تقعر؟ ، عن عوامل االحنراف اللغوي
و ىو ما يسوغ قيام مثل ىذا ادللتقى الوطين الذي يندرج يف إطار ادلسامهات اجلادة اليت 

يف  سليمةتسعى إىل إعادة االعتبار للغة العربية ووضعها يف إطارىا الطبيعي لتكون لغة 
ف وسائل اإلعالم؛ تصل بسالسة إىل ادلتلقني ؛ من النظارة و السامعني و القارئني على خمتل



ما سيحاول أن  تقعر. ذلكال يشوهبا حلن و ال خيالطها احنراف أو  لغة إعالميةحد سواء، 
  :احملاور ادللتقى.ينهض بو ىذا 

 .المغة العربية في القنوات التمفزيونية ؛الواقع والمأمول احملور الأول:ـ          

 المغة العربية في الخطاب اإلذاعي ؛ الواقع والمأمول  احملور الثاين:ـ          

 .المغة العربية في الصحافة المكتوبة ؛ الواقع والمأمول احملور الثالث:ـ          

   وسائل التواصل االجتماعي ؛ الواقع والمأمولالمغة العربية في احملور الرابع: ـ          

 

 االسم و اللقب مؤسسة االنتماء الصفة
 أ.د/فريدة زرقين قاملة 1491ماي 8جامعة  عضوا

 أ.د/ العياش ي عميار قاملة 1491ماي 8جامعة  عضوا

 أ.د/ رابح بوحوش جامعة باجي مختار عنابة عضوا

 أ .د /صالح خديش     جامعة عباس لغرورخنشلة عضوا

 أ . د /عبد العليم بوفاتح جامعة عمار ثليجي ألاغواط عضوا

 أ.د / رشيد حليم جامعة الشاذلي بن جديد الطارف عضوا

 د. ابراهيم براهمي قاملة 1491ماي 8جامعة  عضوا

 د . وردة بويران قاملة 1491ماي 8جامعة  عضوا

 د . صالح طواهري  قاملة 1491ماي 8جامعة  عضوا

 د . عبد الرحمان جودي قاملة 5491ماي 8جامعة  عضوا

 د . وليد بركاني قاملة 5491ماي 8جامعة  عضوا

 د . صويلح قاش ي قاملة 5491ماي 8جامعة  عضوا

 روابحيةد . حدة  قاملة 5491ماي 8جامعة  عضوا

 
 االسم و اللقب مؤسسة االنتماء صفة

 فريدة معلم   /د. قاملة 1491ماي 8جامعة  اعضو 

 سناء حمايدية /ط. د قاملة 1491ماي 8جامعة  عضوا

 جعفر جدي /ط.د قاملة 1491ماي 8جامعة  اعضو 

 ملين مرزوق  قاملة 1491ماي 8جامعة  اعضو 

 

 .و إشكالياتو ادلطروحة أن يكون حمتوى ادلادة ضمن أحد حماور ادللتقى -1
أن يكون حمتوى البحث جديدا )مل يسبق نشره أو قّدم يف ملتقيات أو  -2

 فعاليات سابقة، أو مستال من حبث(.
 للباحث )ادلشارك( يف حدود صفحة واحدة.إرفاق السرية الذاتية  -3
 ملّخص للبحث يتضّمن أىداف البحث ومنهجيتو وأىّم الّنتائج. -4
زبضع ادللّخصات والبحوث للّتقييم، ويُبلَّغ الباحث بقبول ملّخص حبثو، من  -5

 قبل الّلجنة العلمية للملتقى.



ت، صفحا 10صفحة، وال يقّل عن  15ال يزيد عدد صفحات البحث عن  -6
 دبا يف ذلك اذلوامش وادلراجع وادلالحق.

 تكتب اذلوامش وادلراجع يف آخر حبث. -7
 14واذلوامش  16ادلنت  Traditional Arabicتكتب البحوث خبط:  -8
 تُقبل ادلداخالت الثّنائية فقط لطلبة الدكتوراه مع مشرفيهم. -9
 

 
     

 2022/ 09/ 24آخر أجل لتقدمي ادللّخصات:ـ  
 2022/ 30/09تاريخ اإلعالن عن قبول ادللخصات:ـ 
 2022/ 08/10آخر أجل لتقدمي البحث كامال : ـ 
 2022/ 29/10.تاريخ اإلعالن عن قبول البحث وإرسال الرابط: ـ 
 . 2022/ 31/10 تاريخ انعقاد ادللتقى:ـ  

 * يُعقد ادللتقى بتقنية التحاضر عن بعد.
 ادلشاركة للمتدخلني الذين أُجيزت مداخالهتم.* يُرسل رابط 

 * يرسل البحث على شكل ملف إىل الربيد اإللكًتوين
@univ-guelma.dz 
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 االستمارة )صفحة واحدة(ال يقبل الملخص إال ضمن هذه 


