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عبّية 
ّ

ا�جمهورّ�ة ا�جزائرّ�ة الّديمقراطّية الش

 جامعة مولود معمري، ت��ي -وزو

غات
ّ
 للّية اداب والل

غة العر�ية وآدا��ا
ّ
 قسم الل

 

 
 
 

اامللتقى
ّ
 : حول لث الّدو�� الث

ابت واملتغّ�� 
ّ
غو�ة ب�ن الث

ّ
املمارسات الل

L’invariant dans les Pratiques Langagières  
Armeskil d usemres n tutlayin 

 

ااييا الاجتماعّية.   اش�الية:
ّ
ّّ ال� الللّ ات الالتت�

ّ
�مةةال� الللاال اليوم الللّتاار التّ اليهومي الللّ

ّ
 اللتما اا الللّ

ّ
ممّ

م ةالللّتكاملمجيةالاللتطّم ال
ّ
يةاللتنالخّدا الإ��العص ياالعص الليهجا الللّ

ّ
ا�اّدالينالللقضايااللل�يالط حواالللباحّم الياذالللاال

�مةةالتاتما اا الاجتماعّيةاللل�يالمقممالع��الللقّي ال
ّ
للاّيّيالاليشاا الساالي الللّتملل الاجتما� . ام مب اللتما اا الللّ

 الهذهال
ّ
قارةاللل�يالموي السر لداللتجتم الللملحدال� الببكةالينالللاالاا الاادال . ا�ا�

ّ
اللاادل الاجتماعّيةالاللّدينالاللّ

ل اللل�يالم مق الإ��الاد ل العّياالسك� الحجماالاي�ايةالمّب الهمّة��اال� ال
ّ
للّ الت اليصد الايتماءالإ��الرئةاللجتماعّيةاليوّددةالللذ

�ميالللذياليه ضاليهاهال� الللاص الللّ لهنالعص الموّديالللامتةال
ّ
�ا اللتاشا ةالساالللّامقالللّ

ّ
يجتم المتصا عالريهالللّ

ينالارك الا�اا الللّ ل� .  ّّ ّّ التدللةاللل  الللااص اللتت�
ّ
اللاّممالللذياليمّ

�مةةالإ��الللكا العنالطبياةالايتماءالاجتما� الللذيالمتص التهاللججماعا الاجتماعّية      
ّ
� العص ال ف�دملاللتما اا الللّ

 اللألجااسالللّاائ ةاليومالللامّمالس المملك الللّدالاللتتقّديةال� الللاال الحضا ّةاالالاتصادّياالالجتماعّياالدا ال
ّ
ّّ اليتطّ يت�

ّلئ يال �ا اللتتاا�اةالينالياحيةالسخ ى .اياّداللتجتم اللجج
ّ
ات الللذياليوار الع��الل�ةالاّمالينالياحيةالاع��الللّ

ّ
رقدل الللّ

�ةالايازي�ية،اموقيقااللّتمليا ال
ّ
�مةة،الخصملاالعادالم اي الللّ

ّ
عّياةالينالعّياا اللل�يالمشا التالّتامعا الساالللتاّدديةالللّ

�مةةالعقداليؤمم الثاِ اللد لاةال
ّ
لل�يالليت�ىالإليهاليؤمم الللّتاّددالللّ�ميالاللّتاميةالللبا ةة،الرقدالل مآىاليخ� اللتما اا الللّ

 لئ الاجتماعّيةالتا رةالي�ايةال
ّ
�ميالليطالاااليناللتيدل ال��دملالموديدالللّ�ا اللل�يالمما اوااليختّ الللا

ّ
للملا الللّ

�ا الام،الاللبوثالعنالسابابالليشاا هاالاسهمّي��اال� الموديدالللومّةةالالاتق ل ها. 
ّ
للّ

 

املحاور : 

 تيةالاللّت�مةنالاللّتاّي ؛اللت  ي�اية -1
ّ
�مةةال� اللل�

ّ
ل اا الللّ

�مةةالتّ الابملالللومّةةالا رضواال� الرّ الللامتة؛ال -2
ّ
لتما اا الللّ

�ةاللتايا ّةة؛ال -3
ّ
�مةةاليقات الللّ

ّ
لتما اا الللّ

�مةةال� اليجالالاعالمالاااتصاد؛ال -4
ّ
لا� لميجّيا اللتما اا الللّ

�مةةال� البب�ا الللّتملل الاجتما�ّ ؛ال -5
ّ
لتما اا الللّ

�مةةال� العال الللتوّديالللاّيّيالاللامل  -6
ّ
 ّي .لتما اا الللّ
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: املؤتمراملستفيدون من 

 ااامذةالالت �م ال� اليختّ اللت لح ؛ -1

ّلئ ؛ -2  للباحّم ال� اللتاألةالللّ�مةةال� اللجج

 جمة؛ -3
ّ
ّالللبوثالااحدل اللل�  لتااهدالاي لك

�ة،اللكا اللجخ� ةالالتوا ة. -4
ّ
ّبةالللباحّّ الالتوتّمّ العاّ الللّ

ّ
 جمي الللط

 تمةةالارقال ؤةةالل�مّةةالااطّيةال -5
ّ
 تمةةاللجح�مييةالالجخاّلة،الإلعادةالللّاظ ال� الإعدلداللتاا�جاللل�

ّ
لتؤّااا الللّتاّيميةالالل�

 اياتدلةاللجتماعيا.

ّةم الاللقامل الللهضائيةالللّتاّيمية. -6  اذلعةالاللّتّه
 

 �ا .    رسوم املشاركة:  

 

 

 لالمتكه اللججوةاللتاظمةالتالاه الالالتاإلااية.

: املواعيد

صا
ّ
. 15/07/2018 : آخ السج اللاتالماللت�خ

صا اللتقبملة: 
ّ
. 10/08/2018ما ةخالللّ دالع��اللت�خ

 30/09/2018سخ السج الإليدلعاللتدلخال ال�ايّة: 

. 15/10/2018ما ةخالللّ دالع��الللقبملالللّ��ائ اللّمدلخال الاب ال

. 2018يمرم� ال14 - 13 ما ةخاللتّتق : يمي :

 0TUlangapratique@gmail.comU0T :لك��و�يبر�د اال

جنة العلمية:
ّ
  ال�

�مةة؛
ّ
 س. د. لاجحالتّايدال ئيساليخ� اللتما اا الللّ

جاةالللاّمية)س.د. رودالاال الخّي اللل لبد
ّ
؛ال ( ئيساللل�

د. حياةالخّيها� ( ئياةاللتّتقى)؛ال

د. لججمه اليمد ال؛ال

 د. جميّةال لجاح؛

 د. رتيوةالحدلد؛

سي التمجماة؛ال د. ع�جية

 د. ياديةالاادة؛

 س.دالع�جيةالساطال ؛

 د. ب ةهةالت�حم�س؛

 د. لّيوةالتنالإحددل ؛

د.عم التم يا ؛ال

 .س. اايدالعاي 

نظيمية:
ّ
جنة الت

ّ
 ال�

 س. عم البيخةالتّقاا ؛

 س. للاايدالللا جا� ؛

 س. عم الخّي ؛

س. ااجيةالتمخاله ؛ال

 س. ااامالتدل� ؛

 ؛ر حاثالعقي�يس. 

س. ريص الاالة؛ال

س. تّ العيهم ؛ال

 ؛س. يومدالتّ الياتمق 

 ليادةالرايد.س. 
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  استمارة املشاركة

 اا اللل�اي : 

 

 

 عامل اللل� يد: 

 

 

 لججاياة: 

 

 

  للّدايق:للّتخّصصال

 

 

 للّد جةالللاّمية: 

 

 

ّل الللاّمّيةالخاللالال  :2017الا2016لتاج

 

 

 يوم اللتدلخّة: 

 

 

 عامل اللتدلخّة: 

 

 

 ال�ّمة).300لت�خص: (

 
 

 
 

 

 
 


