الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تلمسان
لية ااآلاا والللاا
قسم الللة واألآلا العربي
لجان التتويي لمشاريي الد توراا (ل.م.آل)
المعتمدة للسسة الجامعية ( )2017/2016
 اللسانياا وتعليمية الللة
 السحو العربي
 اللوتياا العربية ومستوياا الدرس
الللوو
بالتعاون مي مخبرو
o

تحليلية إلائية ي العلوم اانسانية و إداآل

معجم موإد لها.برئاسة األستاذ الد تور/
إبد الجليل مرتاض

o

تحديث السحو العربي .برئاسة األستاذ
الد تور /إبد الساصر بوإلي

تسظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

دراسي الوطني األول حول
اليوم ال ّ
تدريس اللسانيات في الجامعة
الجزائرية باللغة العربية بين الواقع
التربوي والضرورة العلمية

امتحويوية ال تيطبق ػىل انوغة امؼربية ،وػىل ُذا ا ألساس فان حمتوى
يبىن ػىل ػدّة اشاكميات مهنا:



ُل ميكن تدريس املفاُمي انوساهية املؼارصة ابس تلالل غن
هدرس هبا؟
انوغة اميت ّ
ُل من امليطلي أأن ىكتفي بتلدمي ا ألمثةل املياس بة كام يه
يف مغهتا ا ألضوية (الاجنوزيية أأو امفروس ية) اميت يرحع اههيا
املدرسون يف امكثري من مطادرمه ومراحؼِم؟
ّ
ما فائدة ُذٍ امؼموية ابمًس بة اىل امطامب وانوغة امؼربية
وامثلافة امؼربية كلك؟
ُل دلييا يف انوساهيات امؼربية حتاميل بًيوية أأو توميدية أأو
وظيفية شامةل نوغة امؼربية؟

يوم الثالثاء 02ماي 2017



ديباجة اليىم الدراسي الىطني :



يلتيض وضع مسار انوساهيات امؼربية اػادة اميظر يف اموضع امتؼوميي
مِذا اجملال املؼريف امِام ،وال س امي يف مرحةل اجلامؼة (ميساوس-
ماسرت-دكتوراٍ) ابميظر اىل امؼالكة اموجيلة بني امبحث امؼومي يف
انوساهيات وتدريسِا.

محاور اليىم الدراسي الىطني :

وما هيميا يف امللام ا ألول ُو ا ألبؼاد املهنجية واميظرية يف امكيفية اميت
تدرس هبا انوساهيات يف رحاب اجلامؼة اجلزائرية ػىل وخَ
ّ
اخلطوص ،وحتديدا يف شؼب أأكسام انوغة امؼربية ،واميتاجئ امفكرية
وامتطورية املرتتبة ػىل ُذا امتولني.
إشكالية اليىم الدراسي الىطني :

ان تدريس انوساهيات ابنوغة امؼربية دون الاستٌاد اىل أأمثةل فؼوية
من امؼربية ،خيوق دلى امطامب املتولي نوساهيات يف شؼبة انوغة
امؼربية احساسا غريبا بأأن انوساهيات مبفاُميِا ومهنجيهتا و أأدواهتا
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 اخلطاب انوساين امرتبوي بني امواكع واملأأمول.
 املس توى امتكويين املؼريف وامؼومي ملأس تاذ وامطامب
اجلامؼي يف حلل انوساهيات .
 حمتوى برامج مواد انوساهيات امللررة يف شؼب انوغة
امؼربية.
 املرحؼية املؼرفية اخلاضة مبؼجم انوساهيات غيد امطامب
اجلامؼي.
 موكع اميص انوساين من برامج امتؼومي اجلامؼي.

 ضبط املططوح انوساين امؼريب وتوحيد اس تؼامهل يف
ملررات برامج امتؼومي اجلامؼي.
شروط ومىاعيد مهمة للمشاركة
في اليىم الدراسي الىطني:












 الامزتام ابحملاور امللررة. أأن يكون امبحث غري مًشور يف جمةل أأو مت املشاركة بَ يفهدوات سابلة.
 املشاركة مفتوحة دليع أأساتذة امتؼومي اجلامؼي ،وطوبة دكتوراٍهظام كدمي وخديد ،وابحثني يف مراكز ووحدات امبحث املؼمتدة
يف اجلزائر.
 ػدد ضفحات أأوراق امبحث حمددة بني  10ضفحات و 15ضفحة.
 أخر أأخل الس تالم املوخطات :يوم امخليس  27أأفريل 2017 أخر أأخل الس تالم املداخالت :يوم ا ألحد  30أأفريل .2017 يكتب هص اموركة خبط اموورد  Traditional Arabicحبجم 16نومنت و  12نوحوايش مع كتابة احلوايش بطريلة متسوسةل يف
هناية اموركة ،مع تذييل وركة امبحث مبكتبة حبث مرتبة ترتيبا أأمف
ابئيا.
 واهجة وركة امؼمل جيب أأن تظِر امس امباحث وملبَ ومجيعاملؼوومات امالزمة مالتطال وامتواضل.
-ترسل املوخطات واملداخالت اىل امربيد الامكرتوين اخلاص:

*برئيس اميوم ادلرايس اموطين .ا ألس تاذ ادلكتورُ :شام خادلي:
1-khaldi1974@yahoo.fr

*أأو رئيس انوجية امؼومية نويوم ادلرايس اموطين ادلكتور :غبد احلكمي وايل دادة
2-abouchiheb2014@gmail.com
الرئجس الشرفي للجوم الدراسي الوطني:

 تحلجلجة إحصائجة في العلوم اإلنسانجة وإعداد معجمموحد لوا.
 -تحديث النحو العربي.

استمارة المشاركة في الجوم الدراسي الوطني

األستاذ الدكتور :عبد الجلجل مرتاض

اسم ولقب الباحث (أستاذ /طالب دكتوراه)..............:

رئجس الجوم الدراسي الوطني:

الدرجة العلمجة..............................................:

األستاذ الدكتور :هشام خالدي

الوظجفة.....................................................:

رئجس اللجنة العلمجة للجوم الدراسي الوطني:
الدكتور /عبد الحكجم والي دادة
أعضاء اللجنة العلمجة:

الجامعة أو المركز الجامعي..............................:
الواتف......................................................:
الفاكس......................................................:

 -أ.د /عبد الجلجل مرتاض

البريد االلكتروني..........................................:

-أ.د /عبد الناصر بوعلي

عنوان المحور.............................................:

 -د /محمد ملجاني

عنوان المداخلة............................................:

 د /فتجحة بن يحي -د /لطجفة عبو

رئجس لجنة التنظجم :األستاذ الدكتور /عبد الناصر بوعلي
الدكتورة :لطجفة عبو عضوا
الدكتورة :فتجحة بن يحجى عضوا
طلبة الدكتوراه (ل.م.د)
أعضاء مخبري:
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الملخص.....................................................:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
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