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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تلمسان
  لية ااآلاا والللاا  
 قسم الللة واألآلا العربي

 
احتفاء باليوم العالمي للغة العربية ينظم قسم اللغة 

 .واالدب العربي الملتقى الوطني الرابع

تعليمية اللّللة العربية  ي  
 بالووائئ   الجامعة الجزائرية  

 . التكنولوجية الحديثة
 الواقع و اا  اق

 2021 ديسمبر 14:يوم

: الملتقى الىطنيديباجة 

انوّغة مفذاح امؼلل و رّسه ، ويه من امراكئز الأساس َة 

هخاج  مللومات أأّي أأّمة ، ويه مؼعى وجودي هل الأثر ػىل الؤ

ن حماوةل ثغافويا أأو اىٌلميا يف خضّم  املؼريف و احلضاري ؛ واؤ

ىذا امخعّور امخكنومويج احلدًر حرثب غنو حراكٌلت وخمية 

هؼُش هخاجئ سوبَاهتا امَوم ػىل خمخوف اجلهبات امخؼوميَة أأو 

يف ىذا امؼامل ل ميكننا أأن هبلى وحنن هؼُش .املؤسساثَة الأخرى

مبؼزل غن امخعور اذلي ثؼرفو اموسائط املخؼدد يف جوانهبا 

 .امكذابة وامعورة وامعوتاخملخوفة 

ن امخعّور امخكنومويج دفع زنائَة امخأأثّر و أأصواظا  اؤ

ىل اهخلال معَق يف امخأأزري وامخأأثر بدءا كبرية   واميت أأّدت حامت اؤ

و ابلأان وظول ملآخر، وىو ما لمس انوغة يف مجَع جوانهبا 

ن ىذا امخعور املؼريف غند جماهبخو حلِلة ،مجَع مس خوايهتا   اؤ

جيااب وحّّت ػىل مس خؼموهيا مساٍرة امركب  انوغة أأثّر فهيا اؤ

 .واههنوض من حرضة املناجه اميت جنت ػىل هفسيا

جسخري ن مس خلبل انوغات امَوم ٍرثبط ابلاؤ 

هخاج اجلاد يف ص بكة املؼوومات امؼاملَّة اميت ل  امخّكنومويّج، والؤ

حدود ميا، وىو ما ًخعوب هجودا كثرية ػىل املس خوى انوّغوي 

وػىل مس خوى ثلاانت املؼوومات، وىو أأحد حتدايت املس خلبل 

ة ابغخبارىا أأحد املنابر احملسوبة ػىل املًرب  يف اجلامؼة اجلزائًر

ثولني املؼارف و امؼووم يف خمخوف بلاع امؼامل ، و ملا اكهت انوغة 

وس َةل امخفكري فلد أأظبحت املسؤومَة ػوهيا أأكرب، زايدة ػىل 

 امعمود ورفع كوهنا وس َةل ثواظل و ثؼبري  فييي وس َةل

 ػمل ل ،جتددة دورايامخحدي، يف ػامل مذغري زاخر ابملؼرفة امل

منا أأظبح مدى اسيامنا يف  هخاجِة اممكَة أأو امغثائَة اؤ ًؼرتف ابلؤ

جيايب داخل ىذا امفضاء  .امس َربايينخوق حّّي  اؤ

 

 

 

: الملتقى الىطنيإشكالية

ثؼد انوغة امؼربَة و غريىا من املوامب املؼرفِة اميت 

ة و ملا اكهت مناجهنا رىَنة  ثعّدرىا احلضارة ػرب منخجات فكًر

ممارسات جنت ػىل هفسيا من زمان فيل ميكن أأن هضمن نوغة 

امؼربَة بلاء وجهيا احلضاري بؼَدا غن اهخاج مؼريف ٌساٍر 

اىن امرمقي وامخكنومويج نوغة امؼربَةامركب امرمقي ؟   ما امرَّ

؟ وما مس خلبويا وحتدايهتا يف ىذا امفضاء داخل اجلامؼة 

 بؼدما غرف امعامب منفسو بدًال غن امخؼومي الامكرتوين

ىل معاف امؼومَّة وامؼاملَّةاحلضوري  دون ؟ كَف هنلل مغخنا اؤ

 مغة امؼربَة ؟ وكَف نروج لاجلووس يف ملاػد ادلرس املؼروفة

يف ظل ىمينة امخكنوموجِا بلك محولهتا؟ كَف هضبط مسارىا 

 يف ظل امعغَان انوغوي وامخكنومويج امغريب؟

 :الملتقى الىطنيمحاور

  َّة مبنظور حكنومويّج حدًرواكع  .انوّغة امؼرب

  اذلاكء امخكنومويّج املخؼدد واسياماثو يف امرّتمجة

َّة  .الآم

 َّة واصاكلهتا َّة نوّغة امعبَؼ  .جمالت املؼاجلة الآم
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  آمَات يف ظل اموسائل امخكنوموجِّة امخؼوميَةأ

 .احلدًثة

 آفاق املؼامج الامكرتوهَة انوّغوًة املؼارصة  .واكع وأ

  ىندس خو و غرضواحملخوى انوّغوي امّرمقي وظرق. 

  آفاق مؼاجلة انوغة رىاانت املس خلبل يف أ

 امخكنوموجِة

  ثداول انوغة امؼربَة يف ص بكة الاهرتهت بني

 .املضمون واملأأمول

شروط ومىاعيد مهمة للمشاركة 

 :فيالملتقى الىطني

  -أأن ٍكون امبحر غري منضور يف جمةل أأو مت املضاركة بو 

 يف هدوات سابلة. 

  -املضاركة مفذوحة دلَع أأساثذة امخؼومي اجلامؼي، وظوبة 

 دكخوراه هظام كدمي وجدًد، وابحثني يف مراكز ووحدات

 . امبحر املؼمتدة يف اجلزائر

  - ظفحات10ػدد ظفحات أأوراق امبحر حمددة بني  

 . ظفحة15و

  -آخر أأجل لس خالم املوخعات  2021دٌسمرب01ًوم الأربؼاء : أ

  2021 دٌسمرب 04: امسبت: موػد امرد ػىل املوخعااتمللبوةل 

  -آخرأأجل لس خالم املداخالت  .2021دٌسمرب 08ًوم الأربؼاء : أ

  -ٍكذب هط اموركة خبط امووردTraditionalArabic 

  لة مدسوسةل 12 نومنت و16حبجم  نوحوايش مع كخابة احلوايش بعًر

 يف هناًة اموركة، مع ثذًَل

  -واهجة وركة امؼمل جيب أأن ثظير امس امباحر وملبو 

 . ومجَع املؼوومات امالزمة مالثعال وامخواظل

 -د الامكرتوين اخلاص ىل امرًب  :حرسل املوخعات واملداخالت اؤ

Abouchiheb2014@gmail.com 

 موَاين محمد: الأس خاذ ادلكخور:الرئيس الشرفي 

 :رئيس الملتقى الوطني
 غبو معَفة: ادلكخورةةالأس خاذ

 :رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطني
 خادلي ىضام :الأس خاذ ادلكخور

 :أعضاء اللجنة العلمية
 تلمسان. ج والي دادة عبد الحكيم/ د.أ
 تلمسان. ج .محمد ملياني/ د.أ
 مستغانم. ج الجياللي بن يشو / د.أ
 تلمسان. ج .فتيحة بن يحي/ د.أ
 تلمسان. ج شيخي نورية/ د.أ
 بجاية . ج حوشي عايدة / د.أ
 النعامة. الج. الم ميساوي احمد/ د.أ
 آفلو . الج. الم بوجمل حمزة/د
 تلمسان. ج بشيري أحمد /د
 تلمسان. ج رسطان رشيدة / د.أ
 تلمسان. ج قدوسي نور الدين/د
 تلمسان. ج لطفي عبد الكريم/ د.أ
 أدرار. ج جعفري أحمد / د.أ
 الشلف. ج إسماعيل زغودة/ د.أ
 تلمسان. ج سعيدي محمد/ د.أ
 تلمسان. ج وهيبة بن حدو/ د
 تلمسان. ج منّاد إبراهيم / د.أ
عباسيّة بن سعيد . د  تلمسان. ج 

 
 
 

 :رئيسا لجنة التنظيم 
 بوػًل غبد امنارص:الأس خاذ ادلكخور

 وايل دادة غبد احلكمي : الأس خاذ ادلكخور

  (د.م.ل)طلبة الدكتوراه 
 أعضاء مخبري: 

تحليلية إحصائية في العلوم اإلنسانية وإعداد معجم  -
 .موحد لوا

 .تحديث النحو العربي -

 استمارة المشاركة في الملتقى الوطني

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

 :..............................................الدرجة العلمية

 :.....................................................الوظيفة

 :..............................الجامعة أو المركز الجامعي

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

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

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

:.....................................................الملخص
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 


