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ـجامعة حسيبة بن بوعليـ  الشلف  
والفنوناآلدابكلية

العربيةاللغةقسم
"صالحالحاجالرحمندبعالبروفيسور"العالمةحولادراسيايومظمتن

*اللـــهرحـــــــــمــه*
2018أفريل23:يوم

الديباجة :

،تقديرا ن احلاج صاحل حول العالمة الربوفيسور عبد الرمحيومادراسيا ب و الفنون ادتنظم كلية اآل
وتثمينا لإلرث العلمي و املعريف  الكبري للمرحوم الربوفيسور عبد ،ه الشخصية الوطنية والفكرية  الفذة ذوعرفانا هل

، الذخرية العربيةو صاحب مشروع املوروث العريب ،مؤسس النظرية اخلليلية ،الرمحن احلاج صاحل رمحه هللا  
ي يعترب أيقونة العلم العريب وميثل الرمز واملرجعية  الكاملة ألجيال اللسانيات اجلزائرية و العربية  عامة  ذالعالمة ال

كتاباته و أعماله  اجلليلة ، والبحث العلمي على وجه اخلصوص، و حماولة منا الستجالء فكر الرجل من خالل  
ا املغرقة باألفكار القيمة واألساليب  املتخصصة احلاملة من الوعي و البصرية قلما جنده

الفكرية واألدبية اللغوية التياراتمن الرتاث  وتشرب بعلومه فتعددت روافده ومرجعياته الثقافية وقد اطلع على
، فسخر ما أويت من علم وحكمة وفكر؛ ليدعو إىل إعادة النظر يف النظريات العاملية يع األقطارمن مجوالعلمية

اللغوية و . من أجل حل املشكالت اإلنسانية،و استثمار الرتاث العريب سانية وإيديولوجية اللغة العربيةالل
.فاستحق الشكر والذكر.…

.نطقيو التحليل و التعليل املنظم البعد نظره، وتفرده يف فلمَّا متل األقالم من ذكر مفاخره وجليل أفكاره و 
حناول من خالل هذا لذي رمحه هللا  ارمحن احلاج صاحل  الربوفيسور عبد المناقب و مآثر هذا بعض من 

.فضلوم الدراسي أن نربز ما يستحقه من يال
:دراسييومالأهداف
مبختلفالفنونواآلدابيةلكةدكتور طلبةأمامواسعمعريفجمالفتح.1
الثقةتعزيزمتّ منو،باخلصوصةالدكتور طلبةوعامةالطلبةعنداملناقشةواالستماعمهارةتنمية.2

لديهمبالنفس
يفاالجتماعيواللغويالواقعتوصيففيرمحهاللهالربوفيسور عبد الرمحن احلاج صاحلإسهاماتإبرازـ.3

العريبالوطن
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الربوفيسور عبد الرمحن احلاج صاحل  كتاباتيفاللسانيةالقضاياحضورمدىمعرفة.4
.الربوفيسور عبد الرمحن احلاج صاحل عندالعلميالفكرخصوصّيةتتبعـ.5
.وتقييمهارمحهاللهالربوفيسور عبد الرمحن احلاج صاحل فكرحولاألكادميّيةبالكتاباتالتعريفـ.6

:الدراسييومللالعامةاحملاور
.للمستقبلواستشرافاللساينللواقعوعيرمحهاللهصاحلاحلاجالرمحنعبدالربوفيسوركتاباتـ1
التطبيقوالنظريبنياخلليليةالنظريةـ2
اللسانيةواللغويةواألكادميّيةالدراساتفيرمحهاللهصاحلاحلاجالرمحندبعالربوفيسورعندالعلميالفكر.4

.....الفلسفيةوالنفسيةاالجتماعيةوو األسلوبيةالدراساتووالتعليمية
العربيةالذخريةمشروع5

:الدراسياليومإدارة
.الشلفجامعةرئيس:الشريفالرئيس
.واللغاتاآلدابكليةعميدهارونعبدالدكتور:الدراسياليوممشرف
موساويسهام.د:الدراسياليومرئيس

صفية بن زينة.د: رئيسة اللجنة العلمية

جميد هارون. د

نورالدين درمي.د

طاطا بن قرماز.د

خمتار درقاوي/ د

برئاسة الدكتور  عبد الرمحن فاطمة :اللجنة التنظيمية

حممد بن بايل/د

زغودة امساعيل. د

كمال الدين عطاء هللا.د
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جماهد صدام .ط 

ححممود عبد الفتا .ط

:شروط املشاركة وضوابطها.أ
.ون البحث متالئما مع أهداف اليوم الدراسي ويف أحد حماورهيكجيب أن –
.ينبغي أن يكون البحث جديدا–
.صفحة18جيب أال يتجاوز البحث –
12خبط ويف اهلامش14simplified arabicخبط يف املنت يكتب البحث –
12times new romanخبط ألجنبيةتكتب املصطلحات ا–
PDFترسل البحوث بالنسختني- – world

مع ملخص البحث باللغة العربية واإلجنليزية املداخالت كاملةآخر أجل إلرسال 

2018مارس31: هو 

2018أفريل 15: تاريخ الرد على املشاركات املقبولة هو 

2018أفريل 23: تاريخ انعقاد اليوم الدراسي هو 

:ترسل املشاركات على الربيد اإللكرتوين التايل 

dakhira.lab@outlook.fr

.هامةات مالحظ
للمشاركةبرنامج اليوم الدراسي مبثابة دعوة 

ال تتحمل  الكلية نفقات التنقل و املبيت 

ترتيب مداخلة للمشاركة يف اليوم الدراسي  ، وذلك باالعتماد على 15ال تقبل اللجنة العلمية إالّ 

التحكيم املشفرة استمارات 

googleترفض املشاركات اليت تعتمد يف ترمجة ملخصات حبوثها باللغة اإلجنليزية  على موقع 
traduction على أخطاء لغوية وحتتوي


