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 ٌّٗظن هخثر الروصالخ الفكرّٗح ّالصقافّ٘ح: إتداع، ذْاصل، ًقد

 حح ّ الصقافّ٘ اخ اللغّْٗ الِّْٗ  ّقضاٗا هفاُ٘ن ًدّج تؼٌْاى: 

  -ػي تؼد– 2023جاًفٖ  10ْٗم 
  

 الديباجت        

ُّللٖ ذلللر الشللرّط الرللٖ ذْ للغ لللَ  للٖ  ذوصللل الِْٗللح الللر الجضللر الللرٕ ٗبللل الفللرا تث٘ رللَ ا جرواػ٘للح،    

، ّالقللللْاً٘ي، غللللح ّالللللدٗي ّالؼللللاااخ ّا ػللللرا ّالورؼلقللللح تاللّ  أّ رفضللللَ اًِّللللا، ٗللللرن إاهاجللللَ ّقثْلللللَ فِ٘للللا،

ّالرْاصلللل هلللغ  رولللا ،ّا ً ن الرلللٖ ٗللللاّإ تِلللا إشثلللاخ اللللراخ،للللرا  اًلللد هلللي القلللّ٘  زٍ ػلللي ه٘لللرٍ،الرلللٖ ذوّ٘للل

اخ ا صاصللل٘ح اللاجّ٘للل هللليأًّلللَ ػللللن اللللٌفش فولللي ّجِلللح ًظلللر  ،لرؼلللاّى ّذثلللااإ اللقلللْا ّالْاجثلللاخ الوجرولللغ،

 للفرا حاجرَ إلٔ ا ًروا  ّالرقدٗر ا جرواػٖ.

ُّللٖ أتللرط هللمطر ّ هلللدّا لِللا ّ الللرٕ ٗرجضللد فللٖ الِْٗللح اللّغْٗللح   ًِْللا قللْج ، غللحّ لؼللل اللللدٗس ػللي اللّ    

ااخل٘للح ذللرتظ الفللرا أّ الجواػللح تلغللح تؼٌِ٘للا، ُّللٖ اللكل هللي أاللثكاإ الِْٗللثح ٗرٌللْع هصلِللا إلللٔ ُْٗللح لغْٗللح 

فراٗللح ُّللٖ اللؼْر الفللرا تا ًروللا  إلللٔ جواػللح  اله٘للح ّّػ٘للَ تِللرا ا ًروللا  ّتالؼالقللثح الرللثٖ ذرت للَ تلغللح 

شٌ٘لللح/ ّطٌ٘لللح/ قْه٘لللحف، ّػل٘لللَ فِلللٖ حاهللللح إالجواػلللح، ُّْٗلللح لغْٗلللح اجرواػ٘لللح ُلللٖ ّػلللٖ أفلللراا الجواػلللح  

كف٘لللح تالولافظللح ػلللٔ ّحلللدج ذللراشِن الصقللافٖ الوللْرّز ػللي ا جلللداا، ُّللٖ أااج الرفاػللل ّالرشللار  ت٘لللٌِن ّال

 ّْ ذلللَ لغلللح رُلللا ّصللل٘اهح ًراجِلللا الصقلللافٖ. ّّػلللٖ أفلللراا الجواػلللح تاللللدّر اللللرٕ أاّ الجواػلللح ّاصلللرورارُا ّذ 

تؼٌِ٘لللا فلللثٖ ذشلللثك٘ل الجواػلللح ّاّرُلللا فلللٖ اصلللرورار الجواػلللح ّالرؼث٘لللر ػٌِلللا ُلللْ جلللز  هلللي ّػلللِ٘ن الكاهلللل 

 تراخ الجواػح الثرٕ ٗشثكل ُثْٗرِن ا جرواػ٘ح. 
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 L’identité) إىَّ للِْٗللللح أتؼللللااام أخللللرَّٓ هٌِللللا هللللا ٗرَّبللللل تالجاًللللة الصقللللافَّٖ فالَِّْٗللللح الصقافَّ٘للللح      

culturelle  ٖذؼٌلللللٖ صلللللائر الخبلللللائل ّالووّ٘لللللزاخ ّالوكًْلللللاخ الفكرٗلللللح ّا جرواػ٘لللللح ّالرارٗخ٘لللللح الرللللل

ّالؼاهلللل اللللرٕ ٗللللدا  ذٌفلللرا تِلللا شقافلللح ها،الِْٗلللح الصقاف٘لللح ُلللٖ الٌلللْاج الل٘لللح للشخبللل٘ح الفراٗلللح ّالجواػ٘لللح،

الضلللللْ  ّا فؼللللاإ ا صلللل٘لح للفللللرا ّالجواػللللح ّالؼٌبللللر الولللللر  الللللرٕ ٗضللللو  ل هللللح توراتؼللللح الر للللْر 

ّاإلتللللداع، هللللغ ا حرفللللاا توكًْاذِللللا الصقاف٘للللح الخاصللللح ّه٘زاذِللللا الجواػ٘للللح تفؼللللل الرللللارٗ  ال ْٗللللل ّاللغللللح 

 .القْه٘ح ّالضكْلْج٘ح الوشرر ح

ٗا لبلللٌغ الِْٗلللح الصقاف٘لللح  ًِلللا فلللٖ الٌِاٗلللح ُلللٖ الوضلللرْٓ الٌا للل  اللللرٕ ٗؼلللدّ الرلللرا ن الرلللارٗخٖ  لللرّر   

تلغرلللَ الوجوْػلللاخ الثشلللرٗح ًر٘جلللح ذفاػلللل قلللرّى طْٗللللح تللل٘ي أفرااُلللا ّتللل٘ي الظلللرّ  ال ث٘ؼ٘لللح ّالرارٗخ٘لللح 

الرلللٖ هلللرخ تِلللا ّالرلللٖ ًضلللجد ف٘ولللا تٌِ٘لللا رّاتلللظ هااٗلللح ّرّح٘لللح هشلللرر ح أُوِلللا ّأػالُلللا رات لللح اللللدٗي 

 ّاللغح. 

الندوة أهداف  
ذأ ٘د أى الِْٗح اللغْٗح ّالِْٗح الصقاف٘ح ُٖ الوضرْاع ا ه٘ي الرٕ ذخرزى تَ هقْهاخ ا ًروا  ّ اا رج  -

 الوضرقثل.

ذجض٘د هرجؼ٘اخ الِْٗح اللغْٗح ّالِْٗح الصقاف٘ح فٖ  ٘اى ا فراا ّ الر تإتراط خبْص٘رِا اللضارٗح -  

ا ّاصر الوشرر ح ػلٔ البؼ٘د ا جرواػٖذلق٘ق ا ًضجام ا جرواػٖ ّ الر تالثلس ػي  -  

  رّرج اللفاا ػلٔ الِْٗح اللغْٗح ّ الِْٗح الصقاف٘ح هي الرثؼ٘ح الفكرٗح ّلغزّ الصقافٖ ّا ًثِار تاٙخر.

 

 محاور الندوة

 الِْٗح اللغْٗح ّالِْٗح الصقاف٘ح/الوفِْم ّالد لح. -1

 أاكاإ الرؼث٘ر ػي الِْٗح اللّغْٗح -2

 اللغْٗحػْاهل  ؼف الِْٗح  -3

 ػْاهل قْج الِْٗح اللغْٗح. -4

 ػٌاصر الِْٗح الصقاف٘ح. -5

 خبائل الِْٗح الصقاف٘ح. -6

 اصرراذ٘ج٘اخ اللفاا ػلٔ الِْٗح اللغْٗح ّالِْٗح الصقاف٘ح -7

 

 : رئ٘ش الجاهؼح: ا صراا "أحود تْاج"الرئيس الشرفي للندوة

 طُّ٘ح طراحح : رئيست الندوة

 : ػثْا أّرٗدجرئيست اللجنت العلميّت

 ػشٖ ًب٘رج

 ت ْط ػٌٖ٘

 صالوٖ  رٗوح

 قااج ًااّٗح
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 لؼقرٗة ًؼ٘وح

 طراحح طُّ٘ح 

 تْطٗد هْلْا

 تجح ط ّ٘ح

 را ي طُّ٘ح

 أعضاء اللّجنت التنظيميّت

 تْطٗد هْلْا

 أااتْب اُثّ٘ح

 رٗاتٖ خدٗجح

 قوار ًض٘وح

 شروط المشاركت

 أص٘ال ّه٘ر هٌشْر أّ هشار  تَ فٖ هلرق٘اخ صاتقح.أى ٗكْى الثلس  -

، ٗرضّوي ػٌْاى اإلًجل٘زٗحتلغح الوداخلح ّأخر ت 300أى ٗرصل الوشار  هلّخبا للوداخلح   ٗرجاّط  -

 ، ّا ُوّ٘ح، ّاإلاكالّ٘ح، ّالِد . الوداخلح ّالولْر

 لوح ّ  ذرؼدّ  3500الوداخلح  اهلح ػلٔ أى   ذقل ػي  -تؼد قثْإ الولّخل–أى ٗرصل الوشار   -

 Timesّتخظ تاللّغح الؼرتّ٘ح،  14هقاس   Simplified Arabicُْس" "أتجد  خظ لوح، هلّررج ت7000

New Roman ا جٌث٘ح.تاللّغح  12 هقاس 

الوشار ح هفرْحح ذكْى الوداخالخ تالؼرتّ٘ح ّتلغاخ أخرٓ. ّالفرًضّ٘ح ّا هاطٗغّ٘ح اار ٘ي أى ٗقدّهْ  -

 ح، الفرًض٘ح ّا ًجل٘زٗح.لكل الثاحص٘ي هي أصاذرج ّطلثح ا رْراٍ تاللغاخ: الؼرت٘ح، ا هاطٗغ٘

 

 التواريخ

 -تؼد ػي– 2023 جاًفٖ 10ذارٗ  الٌدّج: ْٗم 

 2022 صثروثر 10: ْٗم صرقثاإ الولخباخ آخر أجل 

 2022   ًْفوثر 30: ْٗم ػلٔ الولخباخذارٗ  الراّ 

  2022اٗضوثر 01ذارٗ  اصرقثاإ الوداخالخ  اهلح: ْٗم 

 االتصال

    labo.lric@ummto.dz :ٗكْى ا ذباإ ػثر  الثرٗد اإللكررًّٖ الرالٖ  

 

 هدٗرج الوخثر: ػشٖ ًب٘رج

mailto:labo.lric@ummto.dz
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