
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تلمسان

 اآلداب واللغات كلية

 قسم اللغة واألدب العربي

 لثانيالملتقى الوطني ا

  9201 جوان 18 ثالثاءيوم ال
 :يدي املشروع  بني  

لسانيات طور الثالث ختصص الالشعبة التكون يف الدكتوراه  يسر       
أن  جبامعة تلمسان  قسم اللغة العربية و األدب العريبوتعليمية اللغة ب

 واملوسوم :  لثاينالوطين ا تقيم امللتقى
 "وتكنولوجيا املعلومات العربية غةاآللية لل   ندسةاهل"

بدعوة ستاذ الدكتور : هشام خالدي رئيس الشعبة األويتشر ف 
عات اجلزائرية للمشاركة يف ني يف اجلاممجيع األكادمييني املختص  

  .امللتقىهذا 
دب العريب جبامعة قسم اللغة واأليف رحاب "  لتقىسيعقد امل ➢

 تلمسان" 

، الفرنسية ،  ةالعربية ، اإلجنليزي الية:الت  غات ابلل   لتقىامل ➢
 ص الباحث.اإلسبانية ، وفقا ملقتضيات البحث وختص  

بعد  ملشاركة،ابنشر األحباث  قسم اللغة واألدب العريبسيقوم  ➢
بعة يف حتكيم شر واألصول البحثية املت  إخضاعها لقواعد الن  

 جنة العلمية للملتقى.األحباث لدى الل  

 :امللتقىاتريخ انعقاد 
  م2019جوان  18الثالاثء يوم       

 

 : امللتقىأهداف 
 منظومة ة يفيهدف امللتقى إىل إاثرة مجلة من القضااي املركزي      

د يعقغة منظومة شديدة الت  ، فقد ابتت الل  ملعلوماتالكومبيوتر  وا
أي  –احلاجة إىل دعم أيتيها من اهلندسة ، فهي  ويف أمس  
 دة . ظم املعق  حكم يف الن  الت   ستظل دوما فن   –اهلندسة 

األمر  بذاهتا،غة يف عصر املعلومات صناعة قائمة لقد صارت الل    
  الوانت.الص  اديث ذي أصبحت معه إشكاليتها ال تدين إىل أحال  

غوية نمية الل  لقد أصبحت صناعة املصطلح هي حمور عملية الت     
املة، يف حني أضحت تكنولوجيا املعلومات هي " حمور " الش  
كنولوجية، واحلوار بني هذين احملورين هو حمور نمية العلمية الت  الت  

 دراستنا.
ة بني ماس الفاصلع إىل الكشف عن خطوط الت  إن حديثنا يتطل    
خصصات املعرفية بكل ما يعنيه ذلك من جمازفة ، ومسؤولية الت  

عات أهل االختصاص على جانيب خطوط مضاعفة إلرضاء توق  
 ماس هذه .الت  
أبن هذا امللتقى يهدف إىل حتقيق حالة  القول،ولعل من انفلة  

واصل العلمي املثمر بني الباحثني على اختالف مشارهبم من الت  
  اهتم.وجنسيولغاهتم 

 للمراسلة على العنوان الربيدي التايل :           
 : أ.د/ هشام خالديامللتقى رئيس 

   07.72.30.27.44جوال : 
06.97.40.19.74    

Email :hichemkhaldi30@gmail.com  

    

 

                           حماور امللتقى:
  غوي يف عصر املعلوماتعاظم الل  احملور األول: الت   

غة يف قافة يف منظومة اجملتمع ، وحمورية الل  حمورية الث    ❖
 .الث قافة منظومة

 غوية لظاهرة العوملة. األبعاد الل   ❖

 ل اللغوي اإلقليمي .كت  الت    ❖

 غوي يف عصر املعلومات .واصل الل  الت   ❖

 غة العربية يف ظل العوملة وثورة املعلومات.اين : موقع الل  احملور الث  
 سانيات ا حلديثة .ة لل  وجهات العام  الت    ❖

 .غة احلديثعلم الل  غوي من منظور تراثنا الل    ❖

 غة .فلسفة الل    ❖

 ظم.هندسة الن   ❖

 تكنولوجيا املعلومات من منظور لغوي. ❖

 غة وصناعة املصطلح يف ظل تكنولوجيا املعلومات.لث: الل  احملور الثا  
      رف احلاسويب الص   ❖

    حو احلاسويبالن   ❖

 ةاللة احلاسوبيالد   ❖

 املعجمية احلاسوبية ❖

 غوي احلاسويبفس الل  علم الن   ❖

 .ة والقواميس اإللكرتونية قواعد البياانت املعجمي   ❖

 غة يف خريطة املعرفة.: موقع الل   رابعاحملور ال
 ارخيية .غوايت الت  الل    ❖

 غوية.االنرتوبولوجيا الل   ❖

 سانيات األعصابية .الل   ❖



 علم طبيعة األصوات . ❖

 غة.أركيولوجيا الل   ❖

 سة آليا.: معاجلة لغة الكتب املقد   امسحملور اخلا
 ص القرآين .والن  العربية غة الل   ❖

 .الت وراة ( -ة ) اإلجنيلسغة والكتب املقد  الل   ❖

 سة .غوي يف الكتب املقد  وت الل  الص   نظامية ❖

 : لتقىشروط املشاركة يف امل
اإلجنليزية  –) العربية لتقىأن تكتب األحباث إبحدى لغات امل* 
 اإلسبانية (.  -لفرنسيةا –
أن يلتزم الباحث ابملنهج العلمي املتعارف عليه يف إعداد * 

 األحباث . 

صفحة من مقاس  عشرينأال تزيد عدد صفحات البحث عن * 
A4   ويرفق مع البحث أسطوانة ، أو أن ترسل عن طريق الربيد
  : التايل اإللكرتوينربيد إىل ال

Email :hichemkhaldi30@gmail.com  
   

أن يرسل الباحث ملخصا خالل الفرتة احملددة ، ال يزيد * 
.قبل اتريخ  لتقىامللخص عن صفحة واحدة إبحدى لغات امل

   .م2019مارس21

ة والوظيفية ال تزيد عن اتية العلمي  رية الذ  نبذة موجزة عن الس  * 
 صفحة واحدة.

 م2019مارس  30يوميتم الر د  على امللخصات املقبولة * 
 م2019أفريل 30 يوماملداخلة كاملة  ر أجل لتقدميآخ* 
 power point2010كل املداخالت تعرض بصيغة   *

 

 استمارة املشاركة
 ....................................................:االسم
 :....................................................اللقب

 ..........................:........................الوظيفة
 .............................................:.لمكان العم

 ...................................................:العنوان
.......................................................... 

 .................:.....الفاكس:.....................اهلاتف
 :........................................ الربيد اإللكرتوين

 :...........................................عنوان املداخلة
......................................................... 

 ................................................ور:ـاحمل
 ........................................:. ملخص املداخلة

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

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

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

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

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

 
 عميد كلية اآلداب واللغاتالرئيس الشرفي للملتقى الوطني الثاني: 

 : األستاذ الدكتور/ هشام خالديالثانيرئيس الملتقى الوطني 

 الدكتور/ عبد الحكيم والي دادةاألستاذ س اللجنة العلمية للملتقى:  رئي

 

 

 أعضاء اللجنة العلمية:

 جامعة االنتساب اسم ولقب األستاذ الرقم

 جامعة تلمسان أ.د/ عبد الجليل مرتاض 01

 01 جامعة وهران أ.د/ عبد الحليم بن عيسى  02

 جامعة تلمسان أ.د/ العرابي لخضر 03

 جامعة تلمسان مد زمريأ.د/ مح 04

 جامعة تلمسان أ.د/ محمد طول  05

 جامعة تلمسان أ.د/ محمد مرتاض 06

 جامعة تلمسان عبد الناصر بوعليأ.د/  07

 جامعة تلمسان أ.د/ محمد  سعيدي 08

 المدرسة العليا لألساتذة مستغانم د/ عبد القادر مزاري 09

 جامعة تلمسان د/ فتيحة بن يحي 10

 جامعة تلمسان طفي عبد الكريمد/ ل 11
 جامعة تلمسان أ.د/ عبو لطيفة 12

 02جامعة البليدة  د/ ريوقي عبد الحليم 13

 جامعة تلمسان حليمة بن عزوزد/  14

 جامعة تلمسان د/ موس لبنى أمال 15

 المدرسة العليا لألساتذة وهران د/ سامية بن يامنة 16

 جامعة تلمسان د/ نادية بولقدام 17

 02جامعة البليدة د/ مالك بوعمرة 18

 02جامعة البليدة د/  محمد نعمي 19

 02جامعة البليدة د/ محمد هتهوت 20

 جامعة تيارت د/ إبراهيم بوشريحة 21

 جامعة تلمسان د/محمد ملياني 22

 كلية العلوم جامعة تلمسان د/ بدر بن معمر 23
 جامعة تلمسان د/ محصر وردة 24

 جامعة تلمسان لقاسمد/ إيمان ب 25

 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة د/ محصول سامية  26

 جامعة تيارت د/ بوبكر معازيز 27

 وحدة البحث )تلمسان( د/ مهدية بن عيسى  28

 وحدة البحث )تلمسان( د/ رحمة كزولي 29

 جامعة الشلف د/ حبار العالية 30

 جامعة تلمسان د/ منال وسام سعيدي 

 جنة التنظيم :األستاذ الدكتور: عبد الناصر بوعليرئيس ل

  –رحمة كزولي د/-د/ بن يحي فتيحة -د/ إيمان بلقاسم  -د/ موس لبنى  -

 -محمد بوعلي  د/ -د/ ديدوح فرح –د/ مهدية بن عيسى  -د/ سميرة جداين 
.)طلبة )طلبة الدكتوراه شعبة اللسانيات وتعليمية اللغة( د/فاطمة بن شعشوع.

 .راه شعبة الدراسات اللغوية واالدبية(الدكتو


