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  - اللجنة العلمية االستشارية للملتقى :
2البليدة  –أ . د عمار ساسي جامعة علي لونيسي   

2البليدة  –أ . د نصر الدين بوحساين جامعة علي لونيسي  -  

2البليدة  –أ . د دليلة براكني جامعة علي لونيسي  -  
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  - 2البليدة  –د جويدة عباس جامعة علي لونيسي 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديباجة 
بعد النجاح المشّرف الذي حققه الملتقى الوطني األول في اللســــــــانيات ، 

،  2علي لونيسي البليدة و الذي نظمه قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة 

برعاية الكلية و توجيه رئاسة الجامعة ، و الذي كان تحت عنوان : 

، والذي كـــــان محفال ""المصطلح اللساني و توظيفه في التعليم الجامعي

علميّا كبيرا حضره أساتذة و باحثون من شتى جامعات الوطن ، كما تّوج 

ي الجزائر ، العالمة عبد الرحمن آنذاك بمحاضرة قيمة لفقيد البحث اللغوي ف

الحاج صالح رئيس المجمع الجزائري للغة العربية ، نقدم لألساتذة و الباحثين 

مشروع الملتقى الوطني الثاني في اللسانيات و الذي عنوانه : " لغات 

 .." التخصص و قضايا لغة البحث العلمي

أهم واحدة من  les langues spécialisées تعتبر لغات التخصص

التخصصات اللغوية الجاري البحث فيها ، و تطوير االهتمام بها قائما في 

أرقى الجهات األكاديمية والجامعات و المراكز البحثية في العالم ، نظرا إلى 

أنها تمثل الشق الثاني للبحث المصطلحي ، و االمتداد الطبيعي و المنطقي 

  .له

لق عليه في منهجية البحث كما أن قضية لغة الكتابة العلمية أو ما يط

باألسلوب العلمي في تحرير البحث ، ال تزال من أكبر اإلشكاليات العملية التي 

تعيق الباحثين و الطلبة في إنجاز البحوث و مذكرات التخرج ، خصوصا في 

ميداني الدراسات اللغوية و الدراسات األدبية النقدية على حد سواء ، حيث 

بع الخطابي و النزعة اإلنشائية مما يخرج البحث يطغى على تلك البحوث الطا

 عن إطاره ، في وقت يراد له العودة إلى العلمية و الدقة في المعالجة

كما أننا ال ننكر وجود إشكالين في هذا التوجه : أولهما عدم االهتمام بميدان 

لغات التخصص أو اللغة المتخصصة ، و التي هي كما يعرفها بعض الباحثين 

خليط بين " : Lerat و لورا Duboisين فيها من أمثال دوبواالمتخصص

المصطلحات و وسائل لسانية أخرى تهدف إلى إزالة الغموض عن عملية 

التواصل في ميدان معين " ، أو " لغة تبني خطابا مختصا يتصف بمكوناته 

المفهومية و اللسانية و السياقية تعكس نظاما متصوريا و مفهوميا و معجميا 

 هدفه التواصل بالمعرفة المختصة بين الجماعات العلمية المختصة مختصا

" 

و هي بناء على هذا قد بلغ البحث فيها أشواطا متقدمة جدا ، قد ال ينتبه إليها 

الباحثون في البيئة العربية نظرا إلى أنهم لم يستطيعوا أن يتجاوزا المأزق 

  .المصطلحي و آليات ضبطه وتوحيده

نصل إلى وعي كاف بأننا معنيون باالهتمام بهذا النوع من ثانيها : أننا لم 

البحث و تدريسه في كل اللغات التي نقدمها للطلبة من جهة ، و من جهة 

أخرى ضرورة تخريج طائفة من الباحثين في األطوار العليا من االستحقاق 

الجامعي مختصين في هذا الشأن كما هو األمر بالنسبة للجامعة ذات التصنيف 

 . تقدم في العالم حالياالم

 : إشكالية الملتقى

ما هي آليات الرجوع إلى االعتناء بلغات التخصص و لغة البحث العلمي : 

نظريّا من حيث االهتمام بمفاهيمها و أسسها و مناقشة قضــاياها و تطبيقيّا 

من حيث توظيفها في الواقع البحثي ، و ما الدور الذي تلعبه في ترقية 

 فية في الجامعات الجزائرية و مراكز البحث فيها ؟الحركية المعر
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  - 2البليدة  –د مروان عدو جامعة علي لونيسي 

  – 2البليدة  -د حكيم منقالت جامعة علي لونيسي 

 – 2د سيد علي صحراوي جامعة علفي لونيسي البليدة 

 - 2د محمد لعالق جامعة علي لونيسي البليدة 

 تيبازة -الجامعي عبد هللا مرسلي د يوسف مقران المركز 

 

 اللجنة التنظيمية :
 2البليدة  –د كمال بن جعفر جامعة علي لونيسي 

 2البليدة  –د عبد الحليم ريوقي جامعة علي لونيسي 

 – 2البليدة  –جامعة علي لونيسي د محمد طايبي 

 2البليدة  –د سعيد تومي جامعة علي لونيسي 

 2البليدة  –جامعة علي لونيسي  د محمد بلعزوقي 

 - 2د فاطمة قسول جامعة علي لونيسي البليدة 

 2البليدة  –د رجاء مستور جامعة علي لونيسي 

 2البليدة  -د فاطمة نهمار جامعة علي لونيسي 

 2البليدة  –د نسيمة لوح جامعة علي لونيسي  

 2البليدة  –د عمرو الزاير جامعة علي لونيسي  

 - 2عمور جامعة علي لونيسي البليدة أ محمد بن 

 2البليدة  –أ نصيرة بودينة جامعة علي لونيسي 

 2البليدة  –أ رشيد شهبة جامعة علي لونيسي  

 2البليدة  -أ نعيمة سغيالني جامعة علي لونيسي  

 2البليدة  –أ سيدي محمد بن كعبة جامعة علي لونيسي 

 – 2ة أ إيمان سيدي موسى جامعة علي لونيسي البليد

 - 2أ ويزة غربي جامعة علي لونيسي البليدة 

 2البليدة  –أ عبد الحق غيبوب جامعة علي لونيسي 

 2البليدة  –جامعة علي لونيسي أ. محفوظ بن عربية. 

 – 2البليدة  –جامعة علي لونيسي أ محمد دايمي  

  2الطالب: فاروق عمر شريف جامعة علي لونيسي البليدة 

 اللغة العربية و آدابهاونخبة من طلبة قسم 
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 وال تنسونا من صالح دعائكم

 التقليد

 االعمى


