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 :حولالسادس الدولي  لتقىالم

 ةسانيات المعرفيواللّ كاء االصطناعيالذّ
Aggagenaragmawan d’tesnilestTaramit 

Artificial intelligence and cognitive linguistics 
L’intelligence artificielle et la linguistique cognitive 

  م2022 جويلية 13 و 12: يومي

  التّحاضر عن بعدبتقنية 
  

  : الملتقى ديباجة
عبير عن أغراض اإلنسان  واحتياجاته منذ للتّ جاءتتي الّة بيعية الطّاهرة اإلنسانيغة تلك الظّال تزال اللّ

 ومعرفة أسرارها تهااغبة في دراسوالرعنها رة المعب يكانيزماتالموكذا  ،رائق والمناهجالطّ اختلفتقد و األزل
  .ومع األجناس المختلفة األزمنةعبر 

ة نفسي، وبيئية  ةتخضع لعوامل اجتماعي ةة طبيعيغة تبقى ظاهرة لغوياللّ على أن اتيساند علماء اللّأكّوقد 
فق على ة إلنتاج مفاهيمها ودوالها ووضعها في قوالب اتّكعوامل ضروري تكون ةترجميعصبية بيولوجية و

 إالّ؛ منة من الزاهرة  لقرون  عدة لهذه الظّبيعييغة الطّتواصل اإلنسان عبر الص، وقد ةغوية اللّتسميتها باألدلّ
الحركة التّ أنحرة التّريمباشرةو، تي عرفها عصرنا هذاة الّكنولوجي استعمال  ضت فر قدة العوالم االفتراضي
كاء الذّالذي اصطلح على تسميته  المعرفي سانيفي ميدان البحث اللّ معروفة جديدة شكال وقوالبأغة باللّ

االصطناعي.  

: ـب موالموس.ة في الجزائرغويادس لمخبر الممارسات اللّالس وليفي هذا الملتقى الد البحث ةإشكاليتبحث 
 فيه عرضنا ابع من خاللالر وليجت به توصيات الملتقى الدوذي تُالّ"ةات المعرفيسانيواللّ كاء االصطناعيالذّ"

اهرة اللّة للظّأشكال الممارسات الوجدانيوكذا أنواع المعامالت اللّ ،ةغوية في الجزائر في ظّلغوي د ثقافاتها تعد
رة عن أهداف الملتقى معبوعة تي جاءت متنوفي العالم بأسره من خالل محاور الملتقى الّو، وتعايش لغاتها
ةكتظاهرة دولي.  
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  :إشكالية الملتقى

اللسانيات الحديثة و كذا تعامل اللساني العربي المتخصص مع  مدى فهم الملتقى لبحثة هذا إشكالي تتوجه
مه في مدى تقدوالتقنية الحديثة في معالجة اللغات اإلنسانية و توجهاته المعرفية و كاء االصطناعيمصطلح الذّ

العلوم كل في و التمازج الختالف الذّكاء االصطناعي ا خلق .ةغات في الجامعات الجزائريتعليم اللّ
ة وبائيأزمات و،من جهة ةتكنولوجيمعرفية ورات ما يعرفه العالم  اليوم من تطو صات األخرى في ظّلخصالتّو

كانت الدافع األساس إلثارة هذا الموضوع نظرا  ،حيثمن جهة أخرىالسريع  أسهمت في تطورهعالمية 
مما ؛ التّعليمية التّعلميةالمعرفية واللّجوء إلى هكذا معامالت لالستمرار في العملية  وأهمية،للظّروف االستثنائية

 بحكم أن كاء االصطناعيالذّ ة في ظّلسانية أو اللّغوينبلور فكرة المعرفة اللّ) ة للملتقىجنة العلمياللّ( نحن جعلنا
 ،ة في الجزائرغوية للوضعية اللّزيادة على اهتمامه بالمعالجة االجتماعي ،ة بالجزائرغويمخبر الممارسات اللّ

 قافيالثّ المعرفيو اريخيراث التّمدى ارتباط التّ يبحث في  فإنه ،المختلفة ةعليميفي المراحل التّ عليميوالواقع التّ
 اهو أيضا يولي اهتمامو، في جميع أطوارهاجاح هذه األخيرة نيسعى إلى إو ،الحديثة  ةعليميالتّالتقنية وبالعملية 

في رفع  اإليجابيةرائق رغبة منه في رصد الطّ ،ةغويات اللّعلمالتّ ة في ظّلالصطناعيلترقية المعرفة ا جادا
المبنية على العلوم المعرفية والبينية ، ةة العالميياسات االقتصادين بالسي في ما هو معروف اآلحدالتّ

  .فيها العلوم لتتخطى اإلشكال العلمي الحديث في المعامالت اللّغوية والتقنيةالموسوعية التي تتكافل 

ت استمروقد ، ووضعه في نسق نظامي سانيإلنازل فهم الفكر منذ األالقار  الفلسفيالعلمي وفكير ول التّاح
وتوجهاته تحديد هذا المصطلحل وبداية القرن الواحد والعشرون القرن الماضي مع نهاية ة المحاوالت المعرفي 

هو الهدف واالرتقاء بمعرفته،و سانينفكير اإلفي مساعدة التّ ةكنولوجيالتّ وسائلالدور اآلالت و همالي فبالتّو
امن ملتقالمتوخّى ل األونا هذا الدولي االرتقاء إلى المعرفة اللّادس الذي نحاول من خالله السة أو اللّسانية غوي
التي فرضت  هيبةالر وائحصبح يعرف بالجأما  في ظّلن والبشرية اآل أنة وخاص،الذكاء االصطناعي بوابةمن 

 التباعد االجتماعي و تخطي الممارسة الحضورية كوسيلة دفاعية ضدها مع الحفاظ على سيرورة الحياة

  .ةكية الذّسانيالمعرفة اللّاالستفادة من نتاج  من خاللجارة عن بعد التّم وعلّوالتّ عملالك اإلنسانية األخرى

  :أهداف الملتقى
  .االصطناعي ءضبط مفاهيم الذّكا. 1
  .اللّغات يةفي تعليم االصطناعيء دمج الذّكا. 2
3 .ة تحقيق مفهوم الذّكاء االصطناعية الوطنيسات التّعليميعلى مستوى المؤس.  
4 .تعميم استعمال استراتيجيات تعليم اللّسانية وفق الذّكاء االصطناعيات المعرفي. 
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  :محاور الملتقى
 لة :المحور األوالذّكاء االصطناعي بين المفهوم المتداول والمعرفة اللّساني.  
 المحور الثّاني: ة المعاصرةات ما بين اللّسانيوالمفاهيم التّقني ،المعرفي المعطى اللّساني.  
 المحور الثّالث :ة التّعليم المعرفيفي األوساط الجامعي والذّكاء االصطناعي.  
 ابعالمحور الر :ة وواقع الذّكاء االصطناعية المعرفة اللّسانيفي الجامعات الجزائري.  
 إسهام القيم والمهارات : المحور الخامسة الذّكاء االصطناعية في تنمياللّغوي.  
 ادسدور: المحور الس االستراتيجية من خالل التّجارب  ات في توظيف الذّكاء االصطناعيةالتّعليميالعالمي.  
 ابعواليونسكو منظّمة : المحور الستعميم استعمال الذّكاء االصطناعي.  
 الذّكاء اال: المحور الثّامن ة المعرفةمابين صطناعياللسانيات التقليديةو االفتراضي.  
 المحور التّاسع :ة والذّكاء االصطناعياللّسانيات العصبي.  
 البرمجيات في ظل الذّكاء االصطناعي:المحور العاشر.  
  االصطناعيالعلوم البينية والذكاء  :عشر الحاديالمحور.  
  االصطناعيالترجمة والذكاء :عاشرالثاني المحور.  

  :المستفيدون من المؤتمر
 ؛األساتذة والباحثون  
 ساتة اللّغات؛ ومراكز مؤسومراكز ترقي البحث العلمي  
 ة والمواقع المؤسات التّكنولوجية؛ اإللكترونيةسواإلعالمي  
 الطّلبة الباحثون والمهتمون بالذّكاء االصطناعي.  

 

  :المسؤولون عن الملتقى
  .وزو-معمري، تيزيرئيس جامعة مولود،الشّرفي للملتقىالرئيس أحمد بودة  . د. أ
  .مدير مخبر الممارسات اللُّغوية بالجزائر: صالح بلعيد. د. أ
  .رئيسة الملتقى: ادفتيحة حد .د.أ
  .نائبة رئيسة الملتقى: زاهية عثمان .د

  :اللّجنة العلميةأعضاء 
  ؛)الجزائر(ادفتيحة حد .د.أ
  ؛)الجزائر(أرزقي خليفة . د
  ؛)أنقرة/ تركيا (محمد صوشتين . د. أ
  ؛)الجزائر(سعاد بسناسي. د. أ
  ؛)الجزائر(ليديا قرشوح . د
  ؛)عمان(ي تالوليد العنا. د. أ
  ؛)الجزائر(أحمد طيب . د
  ؛)الجزائر(عمر بلخير. د. أ
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  ؛)تونس(األزهر الزناد . د.أ
  ؛)الجزائر(حياةبوجملين .د.أ
  ؛)العراق(السايرمحمد عويد محمد .د.أ
  ؛)الجزائر(امهرازن موسى . د. أ
  ؛)الجزائر(شرقي شمس الدين . أ
  ؛)تونس(المنجي العمري . د. أ
  ؛)الجزائر(حياة خليفاتي. د
  ؛)مصر(حسن يوسف .د.أ
  ؛)الجزائر(مصطفى حركات . د.أ
  ؛)الجزائر(فاطمة لواتي. د 
  ؛)الجزائر(جميلة راجاح. د
  ؛ )قالعرا(دراني بالمحمد حبيب جواد . د. أ
  ؛)الجزائر(عزير خاتي. د. أ
  ؛)دبي(أحمد حساني . د. أ
  ؛)الجزائر(وردية ڤالز. د
  )فرنسا(محمد بسناسي . د
  ؛)الجزائر(كهينة زموش. أ
  ؛)الجزائر(الجوهر مودر. د
  ؛)الجزائر(الصديق بسو. د
  ؛)الجزائر(مسعودة سليماني . د
  ؛)الجزائر(عبد اللّه السعيد بو. د
  ؛)الجزائر(لوشاني فازية. د
  ؛)الجزائر(عقيلة لعشي. د
  ؛)الجزائر(أعمر قندوزي. د. أ
  ؛)الجزائر(نسيمة سعيدي. د. أ
  ؛)مصر(ثروت مرسي . د.أ
  ؛)تونس(ن مراد بإبراهيم . د. أ
  ؛)السويد(مصطفى بن أحمد الحكيم . د
  ؛)مصر(عبد الرحمن طعيمة . د. أ
 ؛)الجزائر(سعاد حسيني. د

  ؛)فلسطين(مصطفى حسن ربايعية مروان  .د
Pr Patrice Pognan-)؛)فرنسا  

  ؛)الجزائر(صافية كساس. د
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  ؛)الجزائر(الحاج بنيرد. د
  ؛)الجزائر(ليلى شريفي  .د
  ؛)الجزائر( فضيلة لرول  .د
  ؛)الجزائر(زاهية راكن. د
  ؛)الجزائر(حجبار رادية. د
  ؛)الجزائر(نادية ويدير. د
  ؛)الجزائر(حميد الصغير. أ
  ؛)الجزائر( عبد الغاني زيتوني. د
 ).الجزائر(فتيحة حمودي . د

  : أعضاء اللّجنة التّنظيمية
  رئيسة اللّجنة التّنظيمية؛: ساجية بوخالفي. أ
  ؛)ف باإلعالم ة المكلّميينظجنة التّاللّ نائب(عبد القادر شاوش .د
  بلقاسم؛ شيخهعمر.د
  لعربي؛حسيبة  .أ
  ؛كهينة لرول. د
  ؛روباشحدة . أ
  ليندة فايد؛. أ
  مليكة قماط؛. أ
  داني؛ب وسام. أ
  لصاق؛نور الدين  .أ
  ؛رزقيعبد القادر  .أ
  سامية مشاط؛ .أ
  .ضاوي فوزية .أ

 :شروط عامة  للبحوث

  ة(لغات الملتقىة، األمازيغيةاإلنجليزية ،العربي؛)، الفرنسي 

  ة ومواصفات البحثة العلميصينأن يتّسم البحث بالمنهجيالر ؛العلمي 

 ةا بالملتقى، لم يسبق نشره من قبل، وغير مستّل من البحوث األكاديمي؛يكون المقال خاص 

  تحكيم البحوث ؛يتما حسب ضوابط النّشر العلميعلمي 

 البحث في إطار المحاور المقترحة؛ أن يكون 

  صفحة، وبمقياس  20و12بين أن تتراوح صفحات البحث)A4(؛ 

 ّيعتمد خطSimplifiedArabic 14 ؛مشوالله 12للمتن و 

 في آخر البحث؛ ترتيب الهوامش يكون بشكل آلي 

 ّص وفق االستمارة المرفقة؛يرسل الملخ 
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 إرسال تسجيل صوتي أو فيديو + إرسال العمل في شرائح البوربوينت ليعرض أثناء الملتقى إنجاز و
مع احترام ) أو حدوث مشاكل تقنية للمحاضريستعمل فقط عند انقطاع األنترنت ( تشرح فيه المداخلة 

 . زمن المداخلة

  : مهمة تواريخ
 ؛2022 ةجويلي 31و 12: يومي :تاريخ الملتقى 

 ؛2022 جوان  30:آخر أجل إليداع المداخلة كاملة 

 2022 يليةجو 04: المداخالت إشعار بقبول. 

  قبلهرابط الملتقى في الثالث أيام التي تكون + يرسل البرنامج. 

  

 :روابط االتّصال

   التّالي اإللكترونيتُرسل األعمال إلى البريد:          fatiha.haddad@ummto.dz 
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  :الملتقى الدولي السادس حولفي اسـتمارة المـشاركة 
  الذّكاء االصطناعي واللّسانيات المعرفية

  م  بتقنية التّحاضر عن بعد2022جويلية  13و 12: يومي
  ..................: ......................................................االسـم واللّقب

  ...........................: ................................................التّخصص

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

  ......................: ...............................................المؤسسة العلمية

  ......................................).جامعة/ هيئة/ جمعية/ مؤسسة/مخبر : (االنتماء

  ..............................: .............................................رقم الهـاتف

  ............................: ...................................الفعال اإللكترونيالبريد 

  ..........................: .............................................محور المداخلة

  ..........................: .............................................نوان المداخلةع

:............................................................................................الملخّص
.....................................................................................................

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

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

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

 ..................................................................................:الكلمات المفتاحية

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

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


