
الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

- تلمسان–جامعة أبً بكر بلقاٌد

 كلٌة اآلداب واللغات

 : حولالثالث دولًالملتقى ال

 

 مناهج البحث في اللغة واألدب

 2017 نوفمبر 23-22: يومي

 الثالث الدولً المــلتــقى -تلمسان- أبً بكر بلقاٌد بـجـامـعة اآلداب واللغات كلٌةنظم ت

 .2017 نوفمبر 23-22 ي ٌـــــومفً اللغة واألدبمـناهج البحـث : حــــول

: الدٌباجة

إّن تطّور أّي علم، وتقّدم أّي حضارة ال ٌتحّقق إالّ بحصٌلة التقّدم الفكري الُمقّنن، 
المبنً ،  أو العلوم اإلنسانٌةوالّتخطٌط المنهجً الُمسبق، سواء كان فً مجال العلوم الّطبٌعٌة

 كطرق دوات ووسائل بحثٌةألستخدم لم علمٌة هادفة ودقٌقة ومنظمة، وا وأسسفق مناهجو
 التً ٌطلق ...االستنباط واالستقراء، وربط المقدمات بالنتائج، وبناء الفرضٌات

 .منهجٌة البحث العلمً: علٌها أهل العلم

ٌُقّدم له األصول  تعّد منهجٌة البحث العلمً المدماك الذي ٌستند علٌه الباحث؛ كونه 
العامة فً إعداد البحث وكتابته وٌسعفه على امتالك الوسائل العلمٌة إلثراء المعرفة 

ٌُقّدمه من مشاركات جادة فً تخّصصه، والُمضً قُُدما نحو بحث شامل المعالم  اإلنسانٌة بما 

 .واألبعاد

إلى جعل - تلمسان– بجامعة أبً بكر بلقاٌدكلٌة اآلداب واللغاتسعى تفً هذا السٌاق، 
الباحث منهجٌا فً تفكٌره وطروحاته وُبحوثه، ُمتخلّصا من الجمود الفكري، ومتوّجها نحو 

 .اإلبداع والّتجدٌد والّنقد والّتحلٌل الُممنهج والمنظم

 :محاور الملتقى

 .خطوات ومراحل إعداد البحث العلمً: المحور األّول

 .المهارات والتقنٌات األساسٌة فً كتابة البحث العلمً: المحور الثانً

 .صعوبات وعوائق البحث العلمً: المحور الثالث

. السرقات العلمٌة واألدبٌة وآثارها على البحث العلمً: المحور الّرابع



 .األخطاء الشائعة فً إعداد البحث العلمً: المحور الخامس

. البحث العلمً والوسائط المتعددة: المحور السادس

 .سبل النهوض بالبحث العلمً وكٌفٌة تطوٌره: المحور السابع

. المنهج فً الدراسات األدبٌة: المحور الثامن

. المنهج فً الدراسات النقدٌة: المحور التاسع

. المنهج فً الدراسات اللغوٌة: المحور العاشر

.  المقاربات التحلٌلٌة والنص األدبً: المحور الحادي عشر

 :أهداف الملتقى

 :ٌأمل هذا الملتقى إلى تحقٌق األهداف اآلتٌة

 .تطوٌر المعرفة وتوظٌفها فٌما ٌنفع الباحث وٌفٌده فً الحٌاة األكادٌمٌة- -1
 .إبراز القواعد األساسٌة للبحث العلمً -2
 .الّدعوة إلى الّنهوض بالبحث العلمً لتحقٌق نتائج مفٌدة ُتساهم فً البناء الحضاري -3
 .الّرغبة الشدٌدة فً جعل الباحث ٌتحكم فً أصول وقواعد البحث العلمً -4
ٌّز واإلبداع  -5 تشجٌع البحث العلمً من خالل إٌجاد بٌئة جاذبة وُمحّفزة ُتدّعم الّتم

 .للطالب فً جمٌع مجاالت المعرفة
 .تفعٌل الحــركة العلمٌـــة داخل الجامعـــة الجزائرٌــــة -6

 :المشاركون فً الملتقــى
و مخابر البحث وخارجها الدكاترة و األساتذة و األكادٌمٌون بالجامعات الجزائرٌة  -

 .المهتمة
 .الباحثون و طلبة الدكتوراه -

 

 

 

 

 



: هيئة الممتقى

د جعفور مصطفى مدير الجامعة الرئيس الشرفي لمممتقى .  أ

د كروم بومدين عميد الكمية رئيس الممتقى .أ

: المجنة العممية

د عبد الجميل مرتاض .أد محمد طول .أ

 د زبير دندان.أ د محمد عباس.أ

 د حفيظة حمزاوي.أ د سيدي محمد غيثري.أ

 د زبير دراقي.أد غوتي حجوي .أ

سيدي محمد بن سهمة .دد محمد زمري .أ

د زروقي صميحة .أد بن موسات اسماعيل .أ

زكرياء بن شريف . دنصيرة بن ديمراد . د

محمد ممياني . د عزالدين محيي الدين. د

  محمد خالدي.دوالي دادة عبد الحكيم . د

: المجنة التنظيمية

بن عمار ربيعة . دد طرشاوي بمحاج .أ

بن معمر فؤاد . أمورو وسيمة . د

والي دادة عبد الحكيم . دمحمد ممياني . د

بابا أحمد جمال األمين العام شعبان صاري زوليخة  . أ

كل التخصصات  طمبة الدكتوراه



 :شروط المشاركة
 .أن ٌكون العمل فردٌا وجدٌدا لم ٌنشر من قبل أو قدم فً ملتقى

 .أن ٌكون الموضوع منسجماً مع أحد محاور الملتقى
 .ضرورة ملء استمارة المشاركة

 .(  االسبانٌةالعربٌة الفرنسٌة اإلنجلٌزٌة)لغات المؤتمر 
، وهوامش البحث فً Simplified Arabic 14أن تكون المداخالت المقدمة مكتوبة بالخط 

 باإلضافة إلى قائمة المصادر والمراجع فً 11، بالخط (جدٌد لكل صفحة)آخر كل صفحة 

 .آخر البحث
 . بالنسبة للمداخلة المكتوبة بالعربٌة والعكس صحٌح. ضرورة إرفاق ملخص باللغة األجنبٌة

 : مواعٌد هامة

 .2017 جوان 03: آخر أجل الستقبال الملخصات -
 .2017 جوان 25الردود على الملخصات المقبولة ابتداء من  -
. 2017 سبتمبر 05: آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة  -

 .2017 سبتمبر 17إرسال دعوات المشاركة بدءا من  -

: ملحوظة

: رسوم المشاركة فً الملتقى

.  دج للمشاركٌن من داخل الوطن3000

.  دوالرا أو أورو من خارج الوطن50

. تتكفل الكلٌة باإلطعام واإلٌواء

 .تتكفل الكلٌة بطبع أعمال الملتقى
 :ترسل الملخصات والمداخالت الكاملة على البرٌد اإللكترونً

manahijadeb@gmail.com 


