
 

 

  
 الفرقة�الثانية�الدراسات�الوظيفية�لألصوات�اللغو�ة

يزخر�ال��اث�اللغوي�العر�ي�بمصادر�ثرة����ا��انب�الصو�ي،�ت�اد�معطياتھ�تطابق�ما�توصل�

�علماء� �تناول �إذ �املجال، ��ذا ��� �املختص�ن ��ش�ادة �وذلك �ا��ديث، �الصو�ي �الدرس إليھ

�إال )الصو�ي �قضية �ي���وا �فلم ،�

�ل�ذه� �سر�عة �بقراءة �ذلك �ع�� �نقف �ودراسة، �بحثا �أثرو�ا �أو �إل��ا �أشاروا �أو ودرسو�ا

إن�ك��ة�البحوث�ال���تناولت��عض��ذه�املصادر�بالدراسة�والتحليل�أنبأت�عن�و���

�ساعد�م�ع���إنجاز��بحو��م�ودفع�م�

ور�طھ�طلبة�دكتوراه�مشروع�املستو�ات�الداللية�تتج������كيفية�التحليل�الدال���

،�الصوتياتمشروع�الدراسات�البالغية�و�سلو�ية��عميق�املعارف����

  . والصوتياتالبالغة�العر�ية�

  املباحث�الصوتية����كتب�ال��اثية�ع���ضوء�الصوتيات�ا��ديثة
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يزخر�ال��اث�اللغوي�العر�ي�بمصادر�ثرة����ا��انب�الصو�ي،�ت�اد�معطياتھ�تطابق�ما�توصل�

�علماء� �تناول �إذ �املجال، ��ذا ��� �املختص�ن ��ش�ادة �وذلك �ا��ديث، �الصو�ي �الدرس إليھ

� �املستوى ��ذا ��� �عّدة �مباحث �مشار��م �باختالف الصو�ي(ال��اث

�ل�ذه� �سر�عة �بقراءة �ذلك �ع�� �نقف �ودراسة، �بحثا �أثرو�ا �أو �إل��ا �أشاروا �أو ودرسو�ا

إن�ك��ة�البحوث�ال���تناولت��عض��ذه�املصادر�بالدراسة�والتحليل�أنبأت�عن�و���

  .ء�ال��اث�وف�م�عميق���ّل�جوانبھصو�ي�كب���لدى�علما

  :النقاط��تية����لتقى�الوط���تتمحور�أ�داف�امل

  :�س����ذا�امللتقى�الوط���بصفة�خاصة�إ��

�ساعد�م�ع���إنجاز��بحو��م�ودفع�م��طلبة�الدكتوراه�وتوظيف�ا�فيما�

  : بداع�ع���اختالف�تخصصا��م

طلبة�دكتوراه�مشروع�املستو�ات�الداللية�تتج������كيفية�التحليل�الدال���

مشروع�الدراسات�البالغية�و�سلو�ية��عميق�املعارف����

البالغة�العر�ية�: تكشيف�عناصر�التال���و�تفاق�ب�ن�العلم�ن�

  : املوسوم�بـلتقى�الوط���امل

املباحث�الصوتية����كتب�ال��اثية�ع���ضوء�الصوتيات�ا��ديثة

  2020جوان��16 – 15 :ييوم

  أوالد�فارسبالقطب�ا��ام���
 

  :ديباجة

يزخر�ال��اث�اللغوي�العر�ي�بمصادر�ثرة����ا��انب�الصو�ي،�ت�اد�معطياتھ�تطابق�ما�توصل�

�علماء� �تناول �إذ �املجال، ��ذا ��� �املختص�ن ��ش�ادة �وذلك �ا��ديث، �الصو�ي �الدرس إليھ

� �املستوى ��ذا ��� �عّدة �مباحث �مشار��م �باختالف ال��اث

�ل�ذه� �سر�عة �بقراءة �ذلك �ع�� �نقف �ودراسة، �بحثا �أثرو�ا �أو �إل��ا �أشاروا �أو ودرسو�ا

  .املصادر

إن�ك��ة�البحوث�ال���تناولت��عض��ذه�املصادر�بالدراسة�والتحليل�أنبأت�عن�و���

صو�ي�كب���لدى�علما

تتمحور�أ�داف�امل:��داف�

�س����ذا�امللتقى�الوط���بصفة�خاصة�إ��

طلبة�الدكتوراه�وتوظيف�ا�فيما��ارفتطو�ر�مع�-

بداع�ع���اختالف�تخصصا��مإ���� 

طلبة�دكتوراه�مشروع�املستو�ات�الداللية�تتج������كيفية�التحليل�الدال����-

  .الصو�يبا��انب�

مشروع�الدراسات�البالغية�و�سلو�ية��عميق�املعارف����دكتوراه��طلبة��-

تكشيف�عناصر�التال���و�تفاق�ب�ن�العلم�ن�و 

املباحث�الصوتية����كتب�ال��اثية�ع���ضوء�الصوتيات�ا��ديثة
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طلبة�دكتوراه�مشروع�الدراسات�اللسانية�ا��زائر�ة�تتمثل�����فادة�من�مستو�ات��-

� �اللسا�ي �الص( التحليل �)خاصةو�ي �من�و ، �انطالقا �الصو�ي �التحليل �آليات است�باط

  .قراءة�النصوص�ال��اثية

طلبة�دكتوراه�مشروع�اللسانيات�ا��اسو�ية�اس�ثمار�ا��اسوب����إحصاء�الوحدات��-

� �للاللغو�ة �(  ال��اثيةنصوص �التمايز�ة�صوات �ووظيف��ا �استحياء�) وطبيع��ا قصد

  .الداللة

�جديدة�- �بقراءة �بمنظار�حديثلفكر�ل �نطالق �قديما؛ �التأس�س��الصو�ي ��� لت�ون�معينة

  .�ئ�ع���ال��اث�وتحافظ�ع���ال�و�ةعر�ية�تتصوتية�لنظر�ة�

  :امللتقى�الوط��إش�الية�

�ال��اثية تتضمن���� �محل� املصادر�اللغو�ة �لت�ون �باال�تمام، �جديرة �صوتية مباحث

  .إطار�الصوتيات�ا��ديثةوم�اشفة�من�لدن�الباحث�ن�املختص�ن،�وذلك����دراسة�

  ؟الصو�ي�العر�ي�عند�علماء�ال��اث�ما�معالم�التفك�� �-

  ؟ا��وانب�الوظيفية�ال���أبرز�ا�علماء�ال��اث����ا��انب�الصو�ي���ما��-

  ؟اسات�الصوتية�ال��اثية�وا��ديثةأبرز�معالم�التال���و�ف��اق�ب�ن�الدر �فيما�تتمثل -

  :�وط�ال�لتقىاملمحاور 

  .مالمح�التفك���الصو�ي�قديما: املحور��ول 

  .مصادر�الصوتيات�ال��اثية�وصف�وتحليل: املحور�الثا�ي�

  ).للقراءات( املباحث�الصوتية����كتب�القراءات�و�حتجاج�ل�ا: املحور�الثالث�

  .املباحث�الصوتية�ال��اثية����م��ان�الدرس�الصو�ي�ا��ديث: املحور�الرا�ع�

  صفية�بن�ز�نة. ةد: ��لتقى�الوطاملةرئ�س

  طاطة�بن�قرماز. دة�:رئ�سة�ال��نة�العلمية�

  :أعضاء�ال��نة�العلمية�

  العر�ي�عم�ش/ أد�

  توزان�عبد�القادر�/ أد

  �ارون�مجيد/ د�

  محمود�����أحمد/ د�

  صفية�بن�ز�نة/ د

  آسيا�متلف/ دة�
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  س�يلة�ميمون / دة�

  س�ام�موساوي / دة�

  جغدم�ا��اج/ ةد

   ن�يلة�بلعبدي/ د

  الز�رة�س�ايلية/ دة

  سليما�ي�نجاة/ دة

  صفية�بن�ز�نة/ دة:ال��نة�التنظيمية�ةرئ�س

 :أعضاء�ال��نة�التنظيمية

  العر�ي�عم�ش/ أد

  طاطة�بن�قرماز. دة�

  �ارون�مجيد/ د

  س�ام�موساوي / دة�

  آسيا�متلف/ دة�

  س�يلة�ميمون / دة�

  فرحات�فاطمة�الز�راء/ د

  يمينة�عر�وات�فالق�/ أ�

خديجة����ش�،�ر سمية�خ�،حس�ن�حلي�� ،صفية�لزرق: الباحث�ن�الطلبة�ومجموعة�

معطى�هللا��،مختاري�عبد�هللا،�مقدود�عبد�الفتاح،�عزايز�عمر،�قور�ن�العر�ي،�سر�وك

،��غ���خديجة،�شقللو�عا�شة،�فال���نوال،�حب�ب�بو�راوة،�����صالح�الدين،�محمد��م�ن

  .وحيدة�بوقنوس

 :�وط�ال�لتقىاملشروط�املشاركة����

 .امللتقىأن�ي�ون�البحث����أحد�محاور�-1

 .أال�ي�ون�البحث�قد�سبق��شره�أو�قدم����ملتقيات�سابقة-2

 .بما����ذلك�املالحق�واملراجع (A4) صفحات10أال�تز�د�عدد�صفحات�البحث�عن�-3

 .تكتب�ال�وامش�بطر�قة�أ�اديمية����آخر�البحث-4

  لل�وامش�العر�ية،��12للم�ن،�و  »simplifiedarabic« 14تكتب�املداخلة�بخط�-5

  .لل�وامش�الفر�سية�  »times new roman 12 «و�خط
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�ش��ط����البحث��ل��ام�بمواصفات�املن���العل��،�من�حيث�الدقة،�واملوضوعية،��-6

 .و�مانة����التوثيق

  .ال�تقبل�املداخالت�املش��كة�-7

  .ال�يتم�الرد�ع���املداخالت�غ���املقبولة�-8

�لمة��200ة����حدود�نجل��يترسل�املداخلة�مرفقة�بم��ص�ن�باللغة�العر�ية�واللغة��  -9

���أن�ت�ون�ع ل�ل�م��ص�مع�ال�لمات�املفتاحية�،�مع�ضرورة�كتابة�العنوان�باللغة��جن�ية

���آخر��ل�صفحة�،�باإلضافة�إ���قائمة�املصادر�واملراجع����آخر��12ال�وامش�با���م�

  .البحث

 .املداخالت����عدد�خاص�من�مجلة�اللغة�الوظيفيةت�شر��- 10

 :توار�خ�م�مة

   2020مارس��30: امل��صات��آخر�أجل�لتقديم-

  2020أفر�ل��05: امل��صاتالرد�ع���-

  2020ماي��10: املداخالت��املة�أخر�أجل�إلرسال�-

  2020اي�م 25: الرد�ع���املداخالت�-

  .2020جوان� 16/  15 :�و��وط�ال�لتقىاملتار�خ�ا�عقاد�-

  : مالحظة�

ع����يميل���وط�ال�لتقىت�ون�جميع�املراسالت�املتعلقة�بامل :املراسالت�و�ستفسارات

  equipe02btlf@gmail.com :��ي

 0776165790: أو��تصال�ع���الرقم�

  

  

 

  


