أشغال امللتقى

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي
جامعة امحمد بوقرة بومرداس
لكية احلقوق
قسم اللغة العربية وأداهبا
ينظم:
ملتقى وطنيا حول:
الكتابة اللسانية العربية وإاشاكلهتا
ديباجة
اللسانيات عمل انبثق عن احلوض املعريف الغريب ،وفيه هتيخأت ووط
الإماكن والتحقق ليغدو معرفة طيعة وأةل ذلول أتت اإنصاهبا يف جمالت معرفيخة شخ ى.
وقد اكن من نتاجئ ذكل أن اللسانيات عرفت طريقها اإىل ثقافات اإنسانية متباينة ،فخاكن
للثقافة العربية حظها من هذا العمل الوافد.
لري أن املتتبخع رريطخة البحخث اللسخاين يف ااخال التخداويل
العريب ،جيد أن اللسانيات العربية مازالت مل تبلغ مس توى نظريهتا يف الغرب؛ وذكل عىل
الرمغ من مرور ردح من الزمن عىل تعرف ثقافتنا عخىل اللسخانيات ،و عخىل الخرمغ أيضخا
من وجود أحباث لسانية عربية ل تقل شأوا ومزنةل عن مس توى نظريهتا يف الغرب.
اإشاكلية امللتقى
يتنخخاول هخخذا امللتقخخى اإشخخاكليات عديخخدة متعلقخخة ابلكتابخخة اللسخانية العربيخخة
املعارصة ويسرب أغوارهخا بنظخر نقخدي جخاد مخن شخأنه أن يقميهخا ويقو خا ويخر هبخا اإىل
مس توى مثيالهتخا يف العخامل الغخريب ،ويطخرح تسخاؤلت عخدة عخن طبيعخة املصخادر الخ
تستند اإلهيا الكتابة اللسانية العربية املعارصة وعن خمتلف جوانب البحث املطروقة فهيخا،
وعن مدى الزتا ا ابملناجه ال رمسهتا لنفسها وصالهتا القريبة والبعيدة مع الرتاث اللغخوي
العريب وكيفية نوضها ملعركة املصطلح الكبرية.

احملاور العامة:
الكتابة اللسانية العربية املعارصة وإاشاكليات املصادر.
الكتابة اللسانية العربية املعارصة وإاشاكليات املباحث.
الكتابة اللسانية العربية املعارصة وإاشاكليات املناجه.
الكتابة اللسانية العربية املعارصة وإاشاكليات الرتاث.
الكتابة اللسانية العربية املعارصة وإاشاكليات املصطلح.
رؤى وأفاكر يف سبيل الهنوض ابلكتابة اللسانية العربية.
أهداف امللتقى:
حبث واقع الكتابة اللسانية العربية املعارصة.
تقيمي هذه الكتاابت من زوااي متعددة وخمتلفة.
تشخخخيص العالقخخة بخخني هخخذه الكتخخاابت اللسخانية والخرتاث اللغخخوي العخخريب.
وتقومي بعض اجلوانب يف هذه الكتاابت.
رئاسة امللتقى وجلانه:
الرئيس الرشيف للملتقى  :رئيس جامعة بومرداس
رئيس امللتقى  :د .عبد العظمي بن صغري
املرشف عىل امللتقى :د .رضا زليق
رئيس اللجنة العلمية :د .رضا زليق
رئيس اللجنة التنظميية :د.عيل صاحلي
أعضاء اللجنة العلمية :د .خليدة بن عياد /د .مصطفى سخ يانن /د .هبخون
عيل سعيدد .فاطمة الزهخراء ضخياف /د .نصخرية الخو س /د .عبخد الخر ن
بوزنون /د .شفريي فتيحة /د .عذاوري سلمية /د .هدمي عائشخةد .توفخويت
شهرزاد
لتنظ
أعضخخاء اللجنخخة ا مييخخة :أ .مخخالح كي ةسخخة /أ .راديخخة مرجخخان /أ .سخخامية
بوفرورة /أ.زرابيب أ .بالل احلباس /أ .امسة ميسخوم /أ  .مخو سخالميأ.
محمد فرحية /أ.عامثين محمد /أ.عبد الخر ن ولليسخ يأ.بوجعاجخة سخلمي /أ.جخييل
هدية /أ .أكس يل حسينة  /أ -حشالف فويطمة  /أ .اإغيل قيطون نخورة /
أ سلمية بن عزيز

Au niveau des

اليوم الول :اجللسة الافتتاحية ( 00:90 – 03:90 :صباحا)
لكمة رئيس القسم.
لكمة رئيس امللتقى.
لكمة الس يد معيد اللكية.
لكمة الس يد رئيس اجلامعة (الإعالن عن الافتتاح الرمسي للملتقى)

اجللسة الوىل )00:00 –00:00( :رئيس اجللسة د /توفويت شهرزاد.
د -لبصري نور ادلين ،اإشاكلية تأصيل الرتاث يف الكتاابت اللسانية العربية املعارصة بني
معضالت الغلو ومزالق الإسقاط  ،جامعة بومرداس.
د -رضا زليق ،الكتابة اللسانية يف جمال الصوتيات وأثر التجويد فهيا ،جامعة بومرداس.
د -محمد عامثين ،مهنج قراءة الرتاث عند عبد الرحامن احلاج صاحل ،جامعة بومرداس.
د .صاحلي عيل،اللسانيات العربية احلديثة ،ومناجه قراءة الرتاث ( اإشاكلت ومقارابت)،
جامعة بومرداس.

مناقشة)00:90 –00:00( :
وجبة الغداء ) 09:90 – 00:90( :
اجللسة الثانية ) 01:15 – 09:90( :رئيس اجللسة د -جييل هدية (القاعة
املركزية).
د -بوعرعارة محمد ،اإشاكلت الكتابة اللسانية يف لسانيات النص اإنتاج املعرفة أم حتويل
معرفة؟ منوذج سعيد حسن حبريي ،جامعة تيسمس يلت.
د .حاج هين محمد،املعجم املتخصص مصدرا ،البحث اللساين العريب – قراءة وصفية
نقدية ، -جامعة الشلف.
د -هبلول نوال ،من اإشاكلية الكتابة يف الصوتيات العربية املعارصة ،جامعة اجلزائر.
د -أمني فلييس ،الافرتاضات املس بقة وعالقهتا ابلتحليل التداويل ،جامعة بومرداس.
د -بوفرورة سامية ،ادلرس الصويت العريب بني الرتاث واملعارصة ،جامعة بومرداس.

اجللسة الثانية(املوازية)  ) 01:15 – 09:90( :رئيس اجللسة د .بوزنون عبد الرحامن
( القاعة اجلانبية).

د -بن فطوم خدوجة،حمهودات أ د خمتار معر اللغوية من خالل كتابه عمل ادللةل،
جامعة بومرداس.

د -صفية بن زينة ،املصطلحات التداولية عند رواد الكتابة اللسانية العربية – طه عبد
الرحامن منوذجا -جامعة شلف.

د -ويط غنية،ادلرس الصويت عند أ د خمتار معر ،جامعة بومرداس.

د -عبد الرحامن جودي ،صور املصطلح اللساين يف مؤلفات متام حسان ،جامعة قاملة.
د -راضية مرجان ،املقرتض اللغوي وتأثريه عىل الكتابة اللسانية العربية ،جامعة
بومرداس.
د -اسامء مسلوب ،توحيد املصطلح يف ادلرس اللساين العريب املعارص طموح وتطلعات،
جامعة بومرداس.
د -قداش لمية ،منظور امجلةل يف كتاابت ميشال زكراي التوليدية التحويلية ،جامعة
بومرداس

مناقشة.)05:90 –01:15( :
اليوم الثاين :اجللسة الوىل )00:05 –03:00( :رئيس اجللسة د .رضا زليق  (.القاعة
الرئيس ية)
د .شامم نس مية ،الصاةل والكتابة اللسانية العربية واملعارصة ،جامعة خنشةل.
د .مرسيل مسعودة ،ظاهرة ارلط يف كتب الرتاث ،جامعة الشلف.
د .بن عياد خليدة،الكتابة اللسانية املعارصة والرتاث ،جامعة بومرداس.
د -بلعريب جامل ،البحث اللساين العريب والعقبات املعرفية احلديثة.

د -لعرييب بلقامس ،عالقة ادلرس اللساين احلديث ابلرتاث اللغوي العريب .جامعة
بومرداس.
مناقشة.)00:00 –00:05( :
اجللسة الثانية )00:00 –00:00( :رئيس اجللسة د -بن عياد خليدة ( القاعة املركزية).
د -صالح ادلين حيي،الكتابة اللسانية العربية ورصد عوامل التجربة اللسانية يف العامل
العريب ،جامعة تزيي وزو.
د -عبد الرحامن بوزنون،أليات ترقية الكتابة اللسانية العربية من الزاوية الاصطالحية،
جامعة بومرداس.
د -عايب عبد السالم ،الكتابة اللسانية العربية املعارصة بني انتاللت التلقي ومتطلبات
الراهن ،جامعة مس يةل.
د -هدمي عائشة،الكتابة العربية يف اللسانيات املعرفية – الزهر ز د منوذجا ، -جامعة
بومرداس.
اجللسة الثانية (املوازية) )00:00 –00:00( :رئيس اجللسة د .هبون عيل سعيد .
( القاعة اجلانبية )
د -جنوى فريان ،هجود املغاربة يف اإرساء دعامئ التأليف اللساين العريب املعارص -عبد
القادر الفايس الفهري أمنوذجا ،-سطيف.

د -مسال محمد عبد البشري ،اجلاحظ يف الكتابة اللسانية املعارصة ،جامعة سطيف.

د -العريب مصابيح،البعد الثقايف للسانيات العربية مقاربة سوس يو لسانية ،جامعة
معسكر.

اجللسة الوىل(املوازية) )00:05 –03:00( :رئيس اجللسة د .فرحية محمد  (.القاعة
اجلانبية )

د -منديل نوال،احلضور العريب يف نظرية النحو الوظيفي ،جامعة املس يةل.

د -سامح سهام،الكتابة اللسانية العربية املعارصة وإاشاكلت املصادر ،جامعة جباية.

د -بشريابي محمد ،أثر املصطلح ووظائفه يف الكتابة اللسانية ،جامعة الشلف.

د -زهرة معريي،املقتىض بني ادلرس البالغي والتداويل ،جامعة بومرداس.

مناقشة.)00:90 –00:00( :
وجبة الغداء ) 09:90 – 00:90( :
اجللسة الثالثة ) 01:15 – 09:90( :رئيس اجللسة د -عائشة هدمي ( القاعة املركزية).

د -زهية عامثن ،أليات التصنيف املقويل بني اللسانيات املعرفية والنحو
العريب ،جامعة بومرداس.
د -جييل هدية،ادلرس ادلليل العريب مقاربة نقدية تقوميية ،جامعة
بومرداس.
د -عون هللا خدجية،الكتابة اللسانية املعارصة وإاشاكليات املناجه ،جامعة
بومرداس.
د -الو س نصرية،اجتاهات البحث اللساين العريب احلديث -قراءة نقدية
ملصطفى للفان ،-جامعة بومرداس.
د -واحض عبد العزيز ،املصطلح اللساين من خالل أعامل بعض اللسانيني
العرب ،جامعة بومرداس.
مناقشة.)05:90 –01:15( :
قراءة التوصيات وانتتام فعاليات امللتقى ( )00:00-05:90

