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 : الديباجت
ال يخفى عىل أحد أن إلقرآن إلكريم كان محور 
ي 
ي ظهرت لدى علمائنا إلعرب إلقدإىم فى

إلدرإسات إللغوية إلت 
مختلف مستوياتها إلصوتية وإلرصفية وإلنحوية وإلداللية 

ها، فقد  وه عناية ال توصف ُبغية إلكشف وإلبالغية وغير
َ
ْول
َ
أ

مه، 
ْ
ظ
َ
ة ن

ّ
عن أرسإره ودالئل ؤعجازه وجمال بيانه ودق

ورة ؤىل إلعربية لغة هذإ  فانسحبت هذه إلعناية إلفائقة بالرصى
إلقرآن إلعظيم، وظهرت درإسات قرآنية ولغوية مبهرة تعكس 
، وقد صاحب ذلك إإلبدإع وإلفكر  ى ى إلعقل وإلفكر إلعربّيير ّ تمير

الن إلحير من خالل إلتأليف وإلتصنيف وإلتبويب َسيَ 
ي لم تبلغ أي أّمة 

ق بتلك إلدرإسات إلت 
ّ
ي كل ما تعل

وإلتفصيل فى
 ما بلغته إألمة إلعربية إإلسالمية فيها. 

وبعد أن بلغت إلبحوث وإلدرإسات إللغوية مرحلة 
ها وتسهيل ؤيصالها ؤىل  إلنضج وإالكتمال، كان البد من تيسير

ى طلبة إلعلم نظ ّ ي ولغوي عظيم تمير
رإ لما َحَوته من زخم معرفى

 
ّ
ي تعد

بالسعة وإإلطرإد وإلتفصيل، فظهرت إلمتون إللغوية إلت 
ي إعتمدتها إلمدرسة إلعربية 

من أهم إلوسائل إلتعليمية إلت 
ي إلعملية إلتعليمية، وصارت

ى
هذه  لبلوغ إلتبسيط وإلتيسير ف

ي تاري    خ إلتأليف إللغوي،  إلمتون
ى
أسهمت  يثحظاهرة بارزة ف

ي حفظ وتحصيل وإدرإك إلدرس لدى طلبة إلعلم وإلمعرفة 
ى
ف

 
ُ
وح لت ي عير عصور عديدة، وجاءت إلشر

ى
تم مكارم إلنظم ف

وقد زخرت إلمدونة إللغوية ، تحقيق تلك إلمساعي إلجليلة
ي صياغة فصولها إلعربية 

ى
إ بعلماء أجالء كان لهم إلفضل ف  نير

 ونظما. 
  ومنه فإن

ّ
يحتاج ؤىل بحث  مه هؤالء إألعالمما قد

ي  نا من تساؤل، وذلك إنطالقا وكشف ونقد 
حول إألهمية إلت 

ي صميم ترإثنا 
تكتسيها هذه إلظاهرة إلضاربة جذورها فى

ي  إللغوي إلنفيس،
ي إلعملية إلتعليمية، وذلك فى

ودورها إلمهم فى
إلمطروقة نظما  وإلموضوعات محاولة الستقصاء إلمباحث

حا و  إ ورسر ، وإلكشف عن إإلضافات إلعلمية وإلمنهجية نير
ي 
ي تطوير مجال تعليمية  من شأنها إلمقدمة، إلت 

أن تسهم فى
 إلدرس إللغوي. 

 

  :أهداف الملتقى
  ي لم تلق إهتماما إلكشف و

إلتنقيب عن إلمتون إللغوية إلت 

لم تحظ بالدرس وإلتحليل ، و طلبة إلعلممن قبل وإسعا 

.  وإلتحقيق ى ى وإلدإرسير  من طرف إلباحثير

 وإلموضوعات إستقرإء خصوصيات هذه إلمتون ،

ي تناولتها. 
 وإألبوإب إلمختلفة إلت 

  إلمتون إللغوية من تبسيط ساهمت به إلوقوف عىل ما

 .من علوم أمهات إلكتب حوتهلما 

 ي مجال إلمتون  ؤبرإز مدى فعالية هذه
ى
تعليمية ودورها ف

 إلدرس إللغوي. 

  :محاور الملتقى

 إللغوية )نشأتها، أعالمها،  تون: إلمالمحىر األول

 أنوإعها......(. 

 إلمسائل وإلقضايا إللغوية المحىر الثاني :

ي إلمتون إللغوية إلمطروقة
ى
 ....( )نحو، رصف، بالغة، داللة ف

 من: ما تعلق بالمتون إللغوية المحىر الثالث 

وحات،  ، و رسر ي
 تعليقات... و حوإشر

 تحقيق إلمتون إللغوية. المحىر الرابع : 

 منهج ) : تعليمية إلمتون إللغويةالمحىر الخامس

ى إللغوي وتقديمه للطلبة ي صياغة إلمي 
ى
  (إلعلماء ف

 :شروط المشاركة
  ي أي

ى
أن يكون إلبحث أصيال لم تسبق إلمشاركة به ف

 .علمية تظاهرة
  ومحاور ، إم بموضوع إلملتف  ى  .إلمدرجة هإاللي 
  إللغات: إلعربية، أو إلفرنسية، أو تقبل إلمشاركات بإحدى

ية ى  .إإلنجلير
  20صفحة، وال يقل عن   02أال يتعدى حجم إلبحث 

 .صفحات
 يكتب إلبحث بخط Simplified Arabic (14) وتكون ،

ي آخر إلبحث بالخط نفسه)
 (.21إلهوإمش آلية فى

 إم بالموإعيد إلمحددة ى  .إاللي 
 :اللجان المشرفت على الملتقى

ي  :للملتقىالرئيس الشرفي   أ.د يعقوبر

 مدير جامعة عبد إلحميد بن باديس  مستغانم.  بلعباس

عميد       أ.د بن يشو جيالىلي  :المشرف العام

 إلكلية. 

د. بن      .د. بن سكرإن حفيظة: رئيستا الملتقى

 عابد مختارية. 

  :اللجنت العلميت

 د. بن سكرإن حفيظة. : رئيست اللجنت



   :األعضاء

ي بوبكر  
 .2جامعة وهرإن                     أ. د. حسوبى

 جامعة مستغانم.                     أ.د بن قابلية مختارية 

 .2جامعة وهرإن                         أد مطهري صفية  

 جامعة مستغانم.                       د. بن عابد مختارية 

 جامعة مستغانم.                            د. غول شهرزإد 

ي كريمة  
 جامعة مستغانم.                           د. زيتوبى

 جامعة مستغانم                         أ.د جريو فاطمة

ي فاطمة إلزهرإء 
  .2جامعة وهرإن     أ.د حبيب زحمابى

ي سعيد 
إن                          أ.د خليفى ى  .جامعة غلير

 جامعة تلمسان.                           أ.د سعيدي دمحم 

ي سنية
 .2جامعة وهرإن                                أ.د هتى

إن.  جامعة                د. فرعون مغنية  ى  غلير

إن.                    أ . بن سكرإن خديجة  ى  جامعة غلير

 جامعة معسكر.                     د. بهلول سيد أحمد 

 جامعة مستغانم.                        أ.د. فريحي مليكة 

ى    جامعة مستغانم.                 أ. د بن عائشة حسير

 إلمركز إلجامعي آفلو                  د. عون هللا خديجة 

إن.                    أ.د مجاهدي صباح  ى  جامعة غلير

 رسة إلعليا لألساتذة مستغانم. إلمد      د. دمحم كمال بلخوإن  

 جامعة مستغانم                     د. خضار سماحية 

ي إلشيخ  
 جامعة مستغانم.                        د. قاضى

 جامعة مستغانم.                      د.بوغازي حكيم   

 جامعة مستغانم.                         د. بن عزة عىلي  

 جامعة مستغانم.                        د. بوزيد نجاة    

 جامعة مستغانم.                      أ.د حمودي دمحم   

 .إلمركز إلجامعي آفلو                     د. لخذإري أدمحم  

ي أحمد    
 جامعة مستغانم.                        د. قوفى

 م. جامعة مستغان                        د. نكاع سعاد    

 جامعة مستغانم.                         د. يطو عائشة   

 جامعة مستغانم.                      د. بوكربعة توإتية 

 د.مباركي هاجر                           جامعة مستغانم. 

إن.                         د. بويش نورية   ى  جامعة غلير

 :اللجنت التنظيميت
 عابد مختارية بند. : رئيست اللجنت

 : األعضاء
 .رئيس قسم إلدرإسات إللغوية          . معمر عبد هللا د 

 .رئيس قسم إلدرإسات إألدبية وإلنقدية        أ.د إلمكروم سعيد 

 جامعة مستغانم.                                                 د. سلس حفيظة 
 جامعة مستغانم.                   د. بوقرط إلطيب

ى حسنية    جامعة مستغانم.               د. مسكير
 جامعة مستغانم.                                               د. بحوص نوإل 

 جامعة مستغانم.                د. هشماوي فتيحة 
 جامعة مستغانم                                               د. بلعبدي أسماء 
ة    جامعة مستغانم                                           د. بلجيالىلي خير

 جامعة مستغانم.                      أ. غريب أمينة 
 جامعة مستغانم.                                            د. مختاري يمينة 

 جامعة مستغانم                    ور د. بويش منص
 جامعة مستغانم.                                  أ. مسعودي فاطمة 
    جامعة مستغانم.                د. بن يمينة إلزهرة 
  جامعة مستغانم.                    د. بن عمارة دمحم

ية تخصص لسانيات عربية وتعليم-ثانية ماسي  إلسنة إلطلبة 

 -إللغة

 

 :مىاعيد مهمت

 24/21/1212: خر أجل  الستقبال إلملخصاتآ. 

  12/21/1212: إلملخصات إلمقبولة إبتدإء منإلرد عىل. 

 22/23/1212دإخالت كاملة: أخر أجل  الستقبال إلم. 

  20/23/1212إلمدإخالت إلمقبولة إبتدإء من: إلرد عىل. 

  :  .22/24/1212تاري    خ إنعقاد إلملتف 

: ؤترسل إلملخصات وإلمدإخالت  ي إلتاىلي
وبى يد إإللكي   ىل إلير

elmotoun.conf2023@gmail.com 

 

 استمارة المشاركت:

 
 ...............................................................إالسم: 

 ..............................................................إللقب: 

 ..........................................................إلتخّصص: 

 ...............................................................إلرتبة: 

 ..........................................................إلمؤسسة: 

 .............................................................إلهاتف: 

:................................................ إلعنوإن إإلل ي
وبى  كي 

 عنوإن إلمدإخلة:.................................................. 

 محور إلمدإخلة:.................................................. 

 ملخص إلمدإخلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


