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 الجزائر- الشلــــــــف يـوعلــة بن بــــة حسيبــــجامع

 كليـــة اآلداب و الفنون

 

 :تنّظم كلية اآلداب والفنون بجامعة حسيبة بن بوعلى بالشلف ـ الجزائر ـ مؤتمرا دوليا بعنوان

يسيرّيّ
ّ
غة العربّية لدى املدرسة األندلسّية  املنهج الت

ّ
في تعليم علوم الل

 املغاربّية

ّم8102نوفمبر سنة  82و 82سينعقد يومي الثالثاء واألربعاءالذي  

 اإلشكال: -

 ن  الرب  الاتيحي الينن دمموا ل ى امت  لربنيات  م ل ى انأدمل  ممرم  انأمتين  من الواضح البّي 
امة عن الترتمل بتللست  الربيب انأمب اليي جرلم  ننتمجو  هنجت ترلامات ة بردم مجمما نداسم  نمتم نمّ 

مذلك نأ  انأمة الربباة يف املشبق الربيب غتلبمت عب ، محىت لو ختلطم  من  ؛غري مألوف يف املشبق
جتمره  كتلابس مالبمم مغريمهت ريم كت  الابس جيتمرم  الرب  منترتملو  بتلربباة مكيلك البمم اجملتمرة 
للشتم، منكاانت تترخيات مملكة املنتذرة مالغستسنة، رل  نكودوا جيمم  يف ترل  الربباة مت جيمه نهل لربنيات 

 مانأدمل .

ممببمر الزمن استطتع علمتء الشمت  اإلربنيي مانأدمل  ن  نؤسسوا ملنمج ترلامي ميازه  عن  
جب ن  البتحث عن املمارس النحونة جيم املشتردة يف ترلا  علوم اللغة الربباة، ماليي ال نيضى منه الر

ذكبا للممرسة انأدملساة بتحتشتم، مال جيم شائت عن املمرسة املغترباة اليت تشمل اجلزائب ملابات متود  
ماملغب  انأدصى، ممورنتتدات مجزءا من السنغت  مالناجب، مرام  ممارس نجنبت علمتء كبترا هل  مستمهتت 

تو مغريهت. مننضتف ل ى هيا ن  املمرسة املغترباة هي من نسست نأهل جلالة يف علوم الربباة كتمبوك
انأدمل  علومم  حبك  نهنت كتدت دتعمة االدطالق، منمب كميا نتجتهل اجلمود الرلماة للشمت  
اإلربنيي، حبي بنت ن  دسرى ل ى الكشف عن املنمج التاسريي يف ترلا  علوم اللغة هبيه انأدتلا  الواسرة 

محمة امليهب الايمي املتلكي، مدباءة مرش عن دترع مخط مغتريب متماز، دتهاك عن  اليت ربطتمت
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املؤلاتت الرمنمة يف رنو  الربباة اليت ديكب منمت الكتيف يف اإلرصتح عن مستئل كتت  اإلنضتح، البن 
نباتت  البباع السبيت انأدملسي، منلااة ابن مرطي الزمامي اجلزائبي، مالاصو  اخلمسو  له، مكتت  شبح

اجلمل البن السام البطلاوسي املربمف بآرائه النيمنة لكبتر علمتء املشبق الربيب مغريه ، مكاتنة 
املتحاظ يف اللغة البن انأجمايب اللايب من طباب  الغب ، معلمتء اليريما  مجتمع الزنتودة، معلمتء رتس، 

ستمرك على سابونه يف انأبناة ممن  متلمست  مجبتنة ممت نلات رام  الطبيتت، منكاي ن  جتم رام  من ا
شبح نبناته كأيب بكب حممم بن احلسن الزبامي، ممن رسب اخلاي من لاظه مشبح نباتته مغبنبه كمت ررل 
انأعل  الشنتمبي يف كتتبه النكت يف تاسري كتت  سابونه.ممل نممل انأدملساو  ماملغتربة دراسة كتب 

الاترسي مالزخمشبي، مغريمهت كمت ررل صتحب لنضتح شواهم  الرلمتء املشتردة الكبتر مثل كتب نيب علي
 اإلنضتح ابن عبم اهلل الياسي.

وم الربباة مترلاممت  لليم اتسمت املمرسة املغترباة انأدملساة مبنمج التاكري الرلمي يف يحلالمت لر
سلك التاسري يف كمت ررل السمالى يف مممدته النحونة دتتئج الاكب يف النحو، مكمت اجته ابن آجبمم ل ى م

حنونت يف انأيهب الشبنف.مجتمع الزنتودة  متنه املوسوم بتآلجبمماة اليي نصبح رامت برم منمجت ترلامات
مرتس مغري ذلك من الزمانت ماحلواضب الترلاماة. مننضتف ل ى هيا البعال انأم  علمتء جتؤما لبت  

ب بن عتشور مغريمهت ممن تبكوا لنت االسترمتر مثل الشاخ احممم ابن نوسف نطااش اجلزائبي مالطته
ة ماسبة املنمج يف ترلا  الربباة كتلكتيف يف التصبنف نأطااش، مهيا امليكور متهو لال ممؤلاتت عمن

 غاض من راض.

 أهداف المؤتمر

السري ل ى رصم اجلمود الرلماة لرلمتء املغب  الربيب مانأدمل  يف جمت  تسمال ترلا  علوم ـ  1
 اللغة الربباة للنتطيي هبت عتمة مبغريهت ختصة.

انأجات   هرصم نس  ممرتمل املنمج التاسريي ممضره يف شكله انأكتدميي حىت تتمكن منـ  2
 اجملت  الترلامي احلاوّي.اليتدمة دصم االدتاتع مبت دممه علمتؤدت يف هيا 

ـ توجاه البتحثي مطلبة المكتوراه ل ى االهتمتم بإحاتء الرتاث املخطوط اليي له صلة برلوم  3
 اة.ة املغترباة انأدملسلمى املمرس الربباة مدراسته ميحاي طبق ترلامه املاسبة.
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         .ةانأدملسااملغترباة  ـ التربف على خصتئص املمرسة 4

 ؤتمرالممحاور 

 ـ االجتته اإلحصتئي التحلالي للمؤلاتت اللغونة للممرسة املغترباة انأدملساة. 1

 ـ املنمج النيمي اللغوي لمى علمتء املغب  الربيب الكبري مانأدمل . 2

 ـ آلاتت املنمج التاسريي عنم املغتربة مانأدملساي 3

 يب الكبري مانأدمل ـ المراستت انأكتدمياة اليت تنتملت تباث علمتء املغب  الرب  4

 ن.د عبم اهلل عبتسي    ممنب جتمرة حسابة بن بوعلي بتلشلف الرئيس الشرفي للمؤتمر:

 الدكتور لخضر قدور قطاوي رئيس الملتقى:

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 د. لخضــر قدور قطاوي رئيسا

 جتمرة الشلف     ن.د تويا  عبم اليتدر

 فجتمرة الشل           د حممم ينوش.ن

 جتمرة الشلف           د. حممم رينق

 جتمرة الشلفدة. رتطمة عبم البمحن   

 جتمرة الشلف      د. برماين عبم اليتدر

 جتمرة الشلف         . جغمم احلتجد

 د. رتوح حممود          جتمرة الشلف

 ن . كمت  عطتء اهلل      جتمرة الشلف
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 ن. رضوا  شامت        جتمرة الشلف

 كتوراه:طلبة الد 

 جتمرة الشلف        سبع رتطمة الزهباء

 جتمرة الشلف             كمت  عمتمبة

 جتمرة الشلف          حلامة كبموش

       أعضاء اللجنة العلمية

 أد. عبد القادر شارف رئيسا

 جتمرة الشلف      ند. الربيب عماش

 ن.د صتحل بلرام        رئا  اجملل  انأعلى للغة الربباة

 جتمرة مهبا     .نمحم عزمي     ند

 ن.د املختتر بوعنتين     جتمرة مهبا   

 جتمرة مهبا         ن.د مكي درار

 جتمرة تلمست    ن.د سامي حممم غاثبي

 ن.د حسن نوسف )مصب(

 ن.د مصطاى غلات  )املغب (

 ن.د عبم الواحم دكاكي )املغب (

 جتمرة الشلف    د. جمام هترم 

 جتمرة الشلف  د. دردتمي خمتتر
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 جتمرة الشلف د. نمحم بن عجماة

 جتمرة الشلف د. ختنن حممم

 د. حتج هين حممم     جتمرة الشلف

 د. عمال  بلجااليل    جتمرة الشلف

 جتمرة الشلف د. درمي دور المنن

 د. بكري سرام     جتمرة الشلف

 د. عبم اهلل توام  جتمرة الشلف

 جتمرة الشلف  د. بن دترلة نوسف

 جتمرة الشلف بودمبة عمب د.

 شروط المشاركة

 املرلنة ـ التزام البتحث مبحتمر املؤمتب

 .ُدشبت من دبلُ ـ ن  تكو  املشتركة جمنمة يف حمورهت مل نسبق ن  شترك هبت البتحث نم 

يف  14يف املنت، م 11ذي امليتس   (Traditional Arabicكتتبة البحث بتللغة الربباة خبّط )ـ  
 اهلتمش.

  (Times New Romanشتركة ببحث مكتو  بتللغة الابدساة نم اإلجنلازنة مرق خّط )ـ ميكن امل
 .12ماهلتمش  14مميتسه 

 ـ نبسل البتحث ملخص سريته الياتاة يف حممد صاحة ماحمة تتضمن صورته الشخصاة. 

م ـ تبسل املماخالت مع ملخصتهتت ل ى السام رئا  امللتيى المكتور خلضب دممر دطتمي عرب الربن
  andalouse.maghreb@gmail.comاإللكرتمين:
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مبت يف ذلك اهلوامش   A4صاحة. حج   11صاحة مال تيل عن  22ـ ن  ال تتجتمي املماخلة 
 ماملباجع.

  ـ تكو  اهلوامش ماملباجع يف هنتنة البحث.

 مبلخصتهتت يف بمانة البحث للتياا  من دبل اللجنة الرلماة للملتيىـ ختضع البحوث 

 اة املؤمتب اإلدتمة ماإلعتشة مالتنيل الّماخلي مبمننة الشلف.ـ مسئول

  22213551221112ـ لالستاستر نبجى االتصت  بتلبّد : 

  11/11/2215لرست  املماخالت كتملة مع ملخص البحث يف بمانتمت دبل نوم : مواعيد مهمة

 21/11/2215البد على املماخالت امليبولة نكو  دبل 


