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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 وزو-جامعة مولود معمري، تیزي
  في الجزائر مخبر الممارسات اللغویة 

باالشتراك مع المركز الجامعي آفلو 

  :حول ینظمان ملتقًى دولیًا افتراضیًا
 الصرفُ العربيُّ في الفكرِ اللّسانيِّ الحدیث

2021  دیسمبر16- 15یومي: 

في المنتجة اآللیات من بعدد یرتبط كونھ اللغة، علوم بین العقد واسطة العربيّ الصرف یحتلّ اإلشكالیة: 
مستویات عبر فیھا التولید بظاھرة والتصالھ اللغة، قوانین علیھا تبنى وأصول مقاییس من لھ لما اللغة؛ 

المكونات بین الربط في أساسیا دوراً للصرف أنّ كما المولّدات. من وغیرھا والتركیب كاالشتقاق عدّة 
في تسھم مكونات وكلّھا وغیرھا، والمعجم والداللة والنحو كالصوتیات اللساني الدرس في األخرى 
إال بنفسھ یستقلّ أن ألحدھا یمكن وال بینھا، فیما تتقاطع باعتبارھا اللغة، علیھ تقوم الذي التغییر مستوى 

بنوع من التجرید المنھجي.
قلیلٌ علیھ اإلقبال وأنّ المعظم، فاتھ فقد علمُھ فاتھ ومن اللغة، علوم أھمّ من العلم ھذا ألنّ ونظرا 

في المشاركة العلم وطلبة الباحثین السادة من الدوليّ العلميّ الملتقى ھذا في أردنا وتطبیقاً. تنظیراً جدّا 
الدرس مخرجات على والوقوف المعقّدة، مسائلھ وتیسیر المظلمة، زوایاه وإضاءة مواضیعھ، إثراء 

بین كالتمییز الحدیثة، المنھجیة واإلجراءات والمعرفیة اللسانیة المعطیات ضوء في الحدیث الصرفي 
الصرف في التجدید مظاھر ورصد اللسانیة. األنظمة وتحدید والكالم، اللغة وبین والمكتوب، المنطوق 
كالنبر المستجدّة والموضوعات المعارف مستوى على األصوات علم معطیات استثمار ومدى العربيّ، 
اللسانیة، تقاطعاتھ تجلیة إلى الملتقى ھذا في نسعى كما الصوتي. التشكیل وخصائص والمقاطع، والتنغیم 
ألنّھ األخرى؛ العلوم وبین بینھ المعرفي والتكامل اللسانیة، المستویات بقیة في والتعلیلیة التفسیریة وآثاره 
لتشكّل ألنظمتھا األولي التصور عبرھا یمرّ مھمّة وعتبة للغة، التواصلي الشقّ في فاعلة مادة یشكّل 

الخطاب والتخاطب.

محاور الملتقى:
 نظریات الصرف العربي الحدیث.المحور األول:

التعلیم- – العلم – األھداف – المناھج – (الموضوع ومجاالتھ العربي الصرف تجدید  الثاني:المحور 
)التألیف

العروض. المعجم. النحو. األصوات. (علم اللغة وعلوم الصرف بین اللسانیة التقاطعات  الثالث:المحور 
)البالغة

 التكامل المعرفي بین الصرف والعلوم األخرى.المحور الرابع:
حوسبة الصرف العربي، وفائدتھ في مجال تعلیم اللغة العربیة.: المحور الخامس

المستفیدون من الملتقى:-
مختلف التّخصّصات. في والباحث -األساتذة1
.التّخصّصات مختلف في العلیا الدّراسات - طالّب2
 فاعل وكلّ واالتّصال، اإلعالم اللّغات واللّسانیّات، والبرمجة اللغویة، وتكنولوجیّات في -المختصّون3

في كلّ التّخصّصات. واألفراد المؤسّسات بین المعرفة ونقل العلميّ، التّواصل في
- األساتذة والباحثون المشتغلون بقضایا اللّغة العربیّة.4
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الرئاسة الشرفیة: -
. وزو– الجزائر-د أحمد بوده، رئیس جامعة مولود معمري، تیزي أ.-
 طھاري عبد الكریم، مدیر المركز الجامعي أفلو..د-
.  وزو-صالح بلعید، مدیر مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر، جامعة مولود معمري، تیزي د أ.-
(تیزي-وزو).  حمزة بوجمل (أفلو)، د. مودر الجوھر.   درئیس الملتقى:-
بن الدین بخولة     د .نائب رئیس الملتقى:-
مودر الجوھر. د رئیس اللجنة العلمیة:-

أعضاء اللجنة العلمیة:
 الوكال زرارقة – الجزائر/أ.د-
د/بن الدین بخولة – الجزائر-
د/لخضر طرش – الجزائر-
د/إبراھیم روادي – الجزائر-
د/الجوھر مودر، جامعة مولود معمري تیزي وزو - الجزائر-
د/مسعودة سلیماني، جامعة مولود معمري تیزي وزو- الجزائر-
د/عمر بورنان،جامعة أكلي محند أولحاج البویرة- الجزائر-
د/مقداد حواالم ، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة- الجزائر-

د/عیسى شاغة ،جامعة أكلي محند أولحاج البویرة- الجزائر-
د/حمزة القریشي جامعة بابل بالعراق.-
. عادل طھ - السوداند/ -
د/مصطفى قنبر- قطر-
د/ فاتح مرزوق، جامعة میلة.-
د/وردیة قالز، جامعة مولود معمري تیزي وزو - الجزائر-
د/ كھینة محیوت، جامعة مولود معمري تیزي وزو - الجزائر-
د/ رحماني اسحق- إیران-
 الجیاللي جفال، المركز الجامعي أفلو- الجزائر. / د-
د/ماھر فؤاد الجبالي، مصر. -
د/فضیلة لرول، جامعة مولود معمري تیزي وزو - الجزائر-
د/شریفة بلحوتس، جامعة بومرداس- الجزائر-
عمرو وھدان، السعودیة/ د -
د/رشید شیبان، جامعة أدرار– الجزائر-
د/كایسة علیك، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة- الجزائر-
د/ مبارك بن مصطفى، المركز الجامعي أفلو- الجزائر. -
د/ مختار حسني، مركز البحث في العلوم اإلسالمیة والحضاریة، األغواط- الجزائر.-
د/سید أحمد محمد عبد هللا جامعة حسیبة بن بوعلى الشلف- الجزائر.-
:اللجنة التنظیمیة-
رئیس لجنة التّنظیم، جامعة مولود معمري تیزي وزو- الجزائر. د/ سعید عامر -
ا/ حسیبة العربي-
أ/ ساجیة بوخالفي-
أ/ سفیان طیار-
أ/ نور الدین طوبال-
أ/ حسینة أحمان-

شروط المشاركة:
أن یتصل البحث بأحد محاور الملتقى-
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أن یتصف باألصالة والجدیّة-
أن یستوفي جمیع شروط البحث العلمي من حیث الشكل والمضمون والمنھجیة والتوثیق.-
 كلمة یتضمن اإلشكالیة والعناصر األساسیة في اآلجال 300أن یرسل الباحث ملخصا لبحثھ في حدود -

.المعلن عنھا أدناه
 صفحة في اآلجال المحددة أدناه. 20 إلى 15بعد الموافقة المبدئیة یرسل البحث كامال من -
.12، والھوامش بُنط 14  بُنط  Arabic traditionalیكتب الملخص والبحث بخط -
تكتب الھوامش آلیا أسفل كل صفحة، وتلحق قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث.-
:المواعید 
2021 دیسمبر16/ 15تاریخ تنظیم الملتقى: -
2021 جوان30آخر أجل إلرسال الملخصات: -
2021 جویلیة20: الرد على الملخصات المقبولة-
2021 سبتمبر30آخر أجل للمداخالت: -
2021  أكتوبر20: الرد على المداخالت المقبولة-
multakatizilagh@gmail.comترسل الملخصات عبر البرید اإللكتروني: -

.ملحوظة: یشترط عند إرسال الملخص أو المداخلة عدم ذكر اسم المؤلّف*
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