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 الديباجة :

لكل حظازة أهداف ، والبد لخحقُقها مً وطائط  و آلُاث للىصىل إليها ، ومً أهم الىطائط اللغت ، فهي  حعد أهم     

عالُت اللغت ودوزها في الاعخباز إلى ف وطُلت للخىاصل والخطىز . و الحظازة الساقُت التي جخطلع إلى أهداف عالُت جىظس بعين

 الاشدهاز ، والبد للغت العسبُت بما أوجِذ مً مميزاث وخصائص أن جىاكب جطلعاث العصس و آماله .الخىمُت و

ت الخاصت باللغت العسبُت أن جدبىأ الصدازة في الاهخماماث العلمُت ، وأن جسطم لها اطتراجُجُت      ًيبغي للمظألت اللغٍى

عالم في هرا القسن و في لل العىملت املرسوطت . وقد أجا  جطىز اللظاهُاث فسصت ججدًد املىاج  ، وإًجاد حقىل واضحت امل

اث اللغت  س جقىُاث الترجمت وحعلُم اللغاث ..وهكرا جطىزث دزاطت مظخٍى علمُت جدًدة منها املعجمُت واملصطلحُت وجطٍى

 اللي .ألازبعت :الصىحي والصسفي و الىحىي و املعجمي الد

والجصائس مً الدول السائدة واملظاهمت في الحقل املعجمي والترجمي على حد طىاء ،إذ عسفذ عدة ججازب علمُت على   

ت ، ومشسوع املجمع اللغىي الجصائسي ، كما أن ما جقىم به جامعت البلُدة  مً فخحها لخخصص  2غساز مشسوع الرخيرة اللغٍى

ع الهامت التي حظاهم في إًجاد حسكُت لظاهُت معجمُت املعجمُت وصىاعت املصطلح في طىز الد كخىزاه )دفعت زالثت( مً املشاَز

س املعجم ، وإخظاعه للدزض الجامعي ، ووطع أطع علمُت لصىاعت املصطلح في الجصائس ، وجخلُص  في الجصائس جسمي إلى جطٍى

ت وججدًد مىاج  البحث فيها ، وزبط الصلت املعجم العسبي مً عصلخه ، كما حظعى لخعمُق الدزاطاث املعجمُت واملصطلحُ

ت العسبُت قصد جىحُد الجهىد في مجال املعجمُت وصىاعت املصطلح والترجمت ، و الحاصل أن  باملؤطظاث واملجامع اللغٍى

 زاه في هرا الخخصص هى لبىت في صس  املعجمُت العسبُت في الجصائس .ى مشسوع إعداد طلبت الدكخ

دوز  محددةمهمت  إشكاليةلرك حىل املعجمُت العسبُت والرعل الترجمي  الثاوي قى املغازبيمً هرا املىطلق جاء امللخ

 . الرعل الترجمي في خدمت املعجمُت العسبُت وبُان صلخه الىزُقت باملحُط الاقخصادي والاجخماعي وفاعلُخه الاًجابُت 
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 حماور امللتقى : 

  الترجمت وصىاعت املصطلح: املحور ألاول 

  مؤطظاث ـ أعالم ..(  ملغازبي: عسض ججازب في صىاعت املعجم في الىطً االثانياملحور( 

 ت: املعاجم املخخاملحور الثالث  صصت في املؤطظت الجصائٍس

  حعلُمُت املعجمُت و صىاعت املصطلح في الخعلُم العام و في الجامعت الرابعاملحور :. 

 أهداف امللتقى :

   ً  طلبت الدكخىزاه في الدزاطاث املعجمُت وصىاعت املصطلح .ًأحي هرا امللخقى أطاطا لخكٍى

  . الاطالع على جهىد العلماء في املعجمُت وصىاعت املصطلح  في العصس الحدًث 

  .  زبط املعجمُت والترجمت باملحُط الاقخصادي والاجخماعي 

  . جمع املخخصصين في املعجمُت والترجمت لخبادل أحدر ما جىصلذ إلُه ألابحار 

   طالع على واقع املعجمُت العسبُت وعالقتها بالترجمت في الجصائس و الىطً العسبيالا 

   إلافادة مً البرمجُاث والخقىُاث الحدًثت في خدمت املعجمُت والترجمت وصىاعت املصطلح 

  مىاكبت الخطىزاث الحدًثت في مجال املعجمُت والترجمت 

 شروط املشاركة :

.أن ًكىن البحث أصُال ولم ًيشس  .0
ً
 طابقا

 أن ًكىن للبحث صلت مباشسة بمحىز مً محاوز امللخقى . .2

 أن ٌعخمد البحث معاًير البحث العلمي. .3

 .جاهبا جطبُقُا وهخائج مُداهُتالبحث  ظمًأن ً .4

 (06الحجم:  Arabic Traditionalصرحت )هىع الخط  21أن ال ًخجاوش البحث  .5

 عىد إزطال البحث ًحدد هىعه ) مداخلت ، بىطتر(.  .6

سطل .7  . شازكين ألاجاهب ( مع ملخص البحث مىجص للظيرة الراجُت للباحث، وصىزة عً جىاش الظرس)امل  ًُ

سدُّ البحىر غير املقبىلت إلى أصحابها. .8
ُ
 ال ج

 مواعيد : 

 2016أكتوبر  31  آخس أجل الطخقبال امللخصاث 

 2016نوفمبر  11:  السد على امللخصاث 

 2016ديسمير  31  املشازكاث آخس أجل الطخقبال 

 2012 جانفي 51:  السد على املشازكاث 

 2012 جانفي 20:  الدعىاث السطمُت 

  : 2012فيفري  22 – 22امللتقى 
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 مهم جدا : 

  ًىمي امللخقى  ًخكرل  امللخقى بالىقل وإلاًىاء للمشازكين. 

 املركىزة . املشازكاث الخازجت عً الشسوط ال جقبل 

 : آخس مظخجداث امللخقى   blida2.dz/llal-www.univ 

  : جسطل املشازكاث إلىllal.moltaka.2017@gmail.com  

  عن امللتقى : 

 : 2رئيس جامعة البليدة  -  د أمحد شعالل.أ الرئيس الشرفي  

  : مدير خمرب اللغة العربية وآدابها –أ. د عنار ساسي رئيس امللتقى 

  :مخبر اللغت العسبُت وآدابهاهيئة امللتقى  

  : داب واللغاث مكان انعقاد امللتقى  2جامعت البلُدة  –كلُت ٍلاآ

  : 2012فيفري  22 – 22تاريخ امللتقى 

 

   , 2016مخبر اللغة العربية وآدابها. 

Laboratoire de la langue arabe et Littérature 

 

http://www.univ-blida2.dz/llal

