
 :المنظمةاللجنة    
   : األساتذة                          

 محمد الرحالي
  شباضةمحمد 
 ضامرمحمد 

 : الباحثونالطلبة                         
 

 أخدجوفاطمة 
 حبيبعليآسية 

 خوةخديجة 
 عادل الساحلي

 توفيق سعد الدين 
 الخامس مفيد

  :أنشطة سابقة للمختبر  

 “ المعرفيةالتصورية  وتقاطعاتها الداللة ”ندوة  2007:  ماي 14

 “ المقارنةالعربية اللسانيات ”الدولية األولى الندوة   2008: ماي 8و 7

 “بالمغرباللغوية السياسة ”ندوة  2009: أبريل 29

يوم تكريمي            “وتربويةعلمية تجارب ” :واألدباللغة عن  2009:ماي 16

  .وحسن الشاهدي الحجويلألستاذين محمد 

 “ اإلنسانية والطبيعيةفي العلوم المصطلح ”ندوة  2009: ديسمبر24 و23

 “ المقارنةالعربية اللسانيات ”الدولية الثانية لندوة   2010: ماي 7و6

 “اللسانيات العربية المقارنة”الثالثة الدولية الندوة : 2012 ماي 12و7



 تسجيل المشاركين 8:30  -  9:00

    :افتتاح -  10:00  9:00

 كلمة السيد رئيس الجامعة

 كلمة السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 كلمة السيد مدير مركز الدكتوراه

 كلمة السيد مدير مختبر إعداد اللغة العربية

 القنيطرة طفيل،جامعة ابن  ،ضة شبامحمد :  رئيس الجلسة األولى الجلسة الصباحية

 

10:00  -  10:15 

 الساحليعادل 

  ، القنيطرةابن طفيلجامعة  

 إعداد اللغة العربية مختبر 

 

  لألفعال المتعدد التركيبي التحقيق

 الدالليةوانعكاساته 

 الدينتوفيق سعد    10:30  - 10:15

 القنيطرةابن طفيل، جامعة  

 إعداد اللغة العربية مختبر  

 

الصعوبات القرائية، مقاربة معالجة 

 صواتية

  المر واحيجليلة   10:45  -  10:30

 القنيطرةابن طفيل، جامعة 

 إعداد اللغة العربية مختبر  

 

 إشكالية التعريب في المغرب

 مناقشة   11:05 - 10:45

  الراضيكريم  11:20  -  11:05

  القنيطرة طفيل،ابن جامعة 

 إعداد اللغة العربيةمختبر 

األسباب : بالمغرباللغات اتصال 

 والنتائج

  مفيدالخامس   11:35  - 11:20

 ، القنيطرةابن طفيلجامعة 

 إعداد اللغة العربيةمختبر  

 القاعدي لفعلي الحق والواجبالمبدأ 

 اليعقوبيسهام  11:50 -  11:35

 جامعة ابن طفيل، القنيطرة

 مختبر إعداد اللغة العربية

نظرية الترجمة بين التصور اللغوي 

 البنيوي والتصور الوظيفي

 مناقشة 12:10  -  11:50

 استراحة 12:30  - 12:10

جلسة ما بعد 

 الزوال
 القنيطرة طفيل،ابن ، جامعة عبد النور الحضري: رئيس الجلسة الثانية

 الباتول جاتو 12:45  - 12:30

 القنيطرةابن طفيل، جامعة  

 إعداد اللغة العربيةمختبر  

 أي استراتيجية ألي تواصل؟

 ياسين باهي 13:00 -  12:45

 جامعة ابن طفيل، القنيطرة

 مختبر إعداد اللغة العربية

 فورس جاردنمظاهر التواصل عند بعض 

 عبد العالي العامري 13:15  - 13:00

 جامعة ابن طفيل، القنيطرة

 مختبر إعداد اللغة العربية

بنية المسار في بعض أفعال الحركة 

 الموجهة

13:15 -  13:35 
 مناقشة

13:35 -  13:50  
Jama Rachid 

Université Sultan Moulay 

Slimane Beni Mellal 

Conception d’un générateur 

informatique du Masdar du 

verbe trilitère nu en arabe 

classique 

 عوض عاتق  14:05  - 13:50

 جامعة ابن طفيل، القنيطرة

 مختبر إعداد اللغة العربية

 

 نظريات حول تكون العربية الفصحى

 عبد الغاني العجان 14:20  - 14:05

 جامعة ابن طفيل، القنيطرة

 مختبر اللغة والمجتمع

 

الوضع اللغوي في الخطاب اإللكتروني 

 المكتوب بالمغرب

14:20 -  14:40  
 مناقشة واختتام

 عرض احتياطي 

  

 وعلي بوجمعة

 جامعة ابن طفيل، القنيطرة 

 مختبر اللغة والمجتمع

 اللغة القومية والتنمية


