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املتؤثر الدولي ألاول في موضوع
"قضايا معاص ة في الدراسات اللغوية وألادبية والجرالية
التحوالت وال هانات"
ديباجة املتؤثر
ػهدث الدزاطاث اللغىٍت وألادبُت والجمالُت في الػلىد ألازيرة ،جدىالث غدًدة مظذ
مىجصها اإلاػسفي وئهازها اإلانهجي ومسحػُاتها الىظسٍت .وٍمكً أن هسحؼ هره الخدىالث مً حهت ،ئلى
مخغيراث طىطُىزلافُت وجازٍسُت ووحىدًت ،ومً حهت أزسي ئلى جوىزاث غلمُت كبيرة في مجاالث
دزاطت اللغت وألادب والفً.
ففي مجال الدزاطاث اللغىٍت أغُد الىظس مً حدًد في مفهىم اللغت ومىكىغها ،فأضحذ
مىكىغا هبُػُا ٌظخدعي جىاوله الاطخػاهت بملازباث مػسفُت خدًشت جىظس هظسة مسخلفت ئلى مىكؼ
اللغت مً الرهً ،ودوزها في الهىدطت الدازلُت للػلل البؼسي ،وهى ما هخج غىه جمشل حدًد إلاا هي
اللغت وإلاا هى الىدى.
وفي مجال الدزاطاث ألادبُت والجمالُت اطخغىذ الىظسٍت ألادبُت والفىُت غً مجمىغت مً
الخـىزاث الظابلت لـالح جـىزاث حدًدة ،حػُد الىظس في كل مىاحي الخفكير في ألادب والفً وفم
حظاؤالث مىهجُت حدًدة ،وكساءاث مغاًسة جخجاوش اإلاػُازٍت ،وجخسلى غً مددودًت اإلافاهُم
والىظسٍاث واإلاىاهج اللدًمت ،في عجصها غً مىاكبت الخدىالث الػمُلت التي هسأث غلى حىهس
الػملُت ؤلابداغُت.
ئن ما ًىخد هره الدزاطاث وألابدار هى طػيها ئلى ئزساء كلاًا اللغت وألادب والفً ،بازازة
الج ِدي في
أطئلت حدًدة أو هسخها مً مىظىزاث مغاًسة ،وٍظهس هرا حلُا مً زالل اهسساهها ِ
مؼسوع خداسي لبلىزة أطئلت حدًدة ،ولبىاء ملازباث خدًشت ذاث بػد كىوي؛ وللد جأحى ذلك بفلل
طُاق غلمي غام باث ًمُل أكثر فأكثر ئلى اغخماد اإلالازباث اإلاخػددة الخســاثَ ،
وجب ِني مىهجُاث
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جكامل اإلاػازف والىظسٍاث ،واكتراح جـىزاث مخفاغلت هدفها ئهخاج مػسفت ئوظاهُت تهخم بالخىىع
والازخالف ،وجسوم جدلُم الؼمىلُت في مػالجت الللاًا.
للد فسكذ هره الخدىالث التي ػهدتها ألابدار اللغىٍت وألادبُت والجمالُت -والتي كاهذ
أخُاها هدُجت لخلاهػاث غلمُت بُنها -غلى الباخشين الخفكير أوال في مظازاث هرا الخدىل ،للىكىف
غلى مساخله والطخلساء دواغُه وأطبابه ،وجددًد زوافده ،زم الاهوالق بػد ذلك لدزاطت بىِخه
الػلمُت والىكىف غلى هبُػت اطخدالالجه ،واطدؼساف آفاكه ،وال ػك أن ملازبت مشل هره لً جكىن
طهلت غلى ؤلاهالق ،ألن مخابػت وجيرة هرا الخدىل جخولب وغُا جازٍسُا ومػسفُا بمكىهاجه ومساخله.
في هرا الظُاقً ،أحي هرا اإلاإجمس الري طِىظمه مسكص اإلاىلى ئطماغُل للدزاطاث وألابدار
في اللغت وآلاداب والفىىن بمكىاض ،لفخذ اإلاجال أمام الدازطين واإلاهخمين لػسق بدىثهم وملازباتهم
لهرا اإلاىكىع ،وهدفىا في ذلك هى جىفير ئهاز غلمي للخداول وجبادل آلازاء ،واإلاؼازكت في مىاكؼخه.
وٍلترح مىظمىا اإلاإجمس اإلاداوز السئِظُت آلاجُت:
 كلاًا لظاهُت مػاؿسة:ـ ؿىاجُت وؿسافُت
ـ معجمُت وجسكُبُت
ـ داللُت وجداولُت
 كلاًا أدبُت وحمالُت:ـ الظسد الػسبي الحدًث :جدىالث البىاء والداللت وطإال ألاوظاق الشلافُت.
ـ ػػسٍاث اإلاغاًسة والاهصٍاح في الؼػس الحدًث :مً اإلاػنى ئلى اهفالث اإلاػنى.
ـ ؤلاهخاج الىص ي والخللي الىلدي :الىحىد واإلاأشق.
ـ جدىالث اإلاظسح والفىىن البـسٍت في طُاق اإلاخغيراث الجدًدة.
أهداف الندوة:
ـ فخذ هلاغ حاد ومشمس بين الباخشين والدازطين واإلاهخمين والخفكير بػمم في مسخلف الللاًا
اللغىٍت وألادبُت والجمالُت الساهىت.
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ـ الاهسسان الىاعي في مىاكبت طإال الخدىل الري حؼهده الدزاطاث اللغىٍت وألادبُت والجمالُت
في طُاق اإلاخغيراث اإلاػسفُت الجدًدة.
ـ كمان اطخمسازٍت الخفاغل الخالق بين الدازطين والباخشين فُما بُنهم مً حهت ،وبين هبم
الخدىالث التي حعج بها هره الدزاطاث في مىجصها اإلاػسفي واإلانهجي وؤلابداعي مً حهت أزسي،
واطدؼساف آفاق اإلامكً في هرا الخدىل.
 .زلم جساكم مػسفي زؿين وزؿُد زلافي هام في اإلاؼهد الػلمي وألاكادًمي بسـىؾ الللاًا
اإلاوسوخت بملازباث مسخلفت ،طدؼكل ال مدالت ئكافت مهمت للبدث في كلاًا وأطئلت اإلاػسفت
اللغىٍت و ألادبُت والفىُت.
ش وط املشاركة في املتؤثر :
 كسوزة ملء اطخمازة اإلاؼازكت. أن ًكىن الػمل فسدًا وٍخـف بالجدة ولم ًيؼس مً كبل.ً
 أن ًكىن اإلاىكىع ميسجما مؼ أخد مداوز اإلاإجمس. أن ًكىن اإلالخف في خدود ؿفدت واخدة. أن جكىن اإلادازالث اإلالدمت في خدود  02ؿفدت مكخىبت بالخى  )Simplified Arabic( 41والهىامؽفي آزس البدث بالخى  40مخبىغت بلائمت اإلاـادز واإلاساحؼ مسجبت جسجِبا ألفبائُا.
مىاغُد هامت:
–آزس أحل الطخلبال اإلالخـاث 24 :هىهبر .0242
–السد غلى اللبىل ألاولي ابخداء مً 41:هىهبر.0242
–آزس أحل الطخلبال اإلادازالث كاملتً 02 :ىاًس .0248
–السد النهائي غلى كبىل اإلادازالث 02 :فبراًس .0248
–اوػلاد اإلاإجمس ًىمي  08و 02مازض  0248بمكىاض /اإلاملكت اإلاغسبُت.
ملحىظت:
زطىم اإلاؼازكت في اإلاإجمس:
  412أوزو للمؼازكت ببدث. 422 -أوزو للحلىز فلى (مؼ الحـىل غلى ػهادة جشبذ ذلك).
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 حؼمل زطىم اإلاؼازكت الخغرًت والخىلل مً الفىدق ئلى مكان اوػلاد اإلاإجمس ،وكخاب أغمال اإلاإجمسوخلُبخه ،وال حؼمل ؤلاًىاء وال جراكس الظفس.
 ًخكفل اإلاسكص بوبؼ أغمال اإلاإجمس في كخاب حماعي ًكىن حاهصا ًىمي اوػلاد اإلاإجمس.الجهة املنظرة :مسكص اإلاىلى ئطماغُل للدزاطاث وألابدار في اللغت وآلاداب والفىىن
مكىاض /اإلاملكت اإلاغسبُت.
لجان اإلاإجمس:
أغلاء اللجىت الػلمُت:
أ.د.مدمد الىادي (اإلاغسب) ،أ.د.غبد السخمً بً شٍدان (اإلاغسب) ،أ.د.غبد اإلاىػم خسفان (اإلاغسب)،
أ.د.غص الدًً البىػُخي(كوس) ،أ.د.مدمد اللاطمي(اإلاغسب) ،أ.د.الحظً الظػُدي(م.ع.الظػىدًت)،
أ.د.غبد الػالي بىهُب(اإلاغسب) ،أ.د.غبد ؤلاله كُدي (اإلاغسب) ،أ.د.مـوفى زملاوي (اإلاغسب) ،أ.د.مدمد
غفى (اإلاغسب) ،أ.د.زالد الجبر (ألازدن) ،أ.د.خافظ اطماغُلي غلىي(كوس) ،أ.د.غبد هللا بسٍمي(اإلاغسب)،
أ.د.مدمد أمين(اإلاغسب) ،أ.د.أخمد الباًبي (اإلاغسب) ،أ.دة.خُاة الخُازي (جىوع) ،أ.د.غمس مهدًىي
(اإلاغسب) ،أ.د.غبد الظالم اطماغُلي غلىي (اإلاغسب) ،أ.دة.الصهسة ابساهُم (اإلاغسب) ،أ.د.بىحمػت الػىفي
(اإلاغسب) أ.بيُىوع غميروغ (اإلاغسب) ،أ .ابساهُم الحِظً (اإلاغسب).
أغلاء اللجىت اإلاىظمت:
د .غبد الػالي الظساج ،د .طلُمان شًٍ الػابدًً ،د .غبد السخمان الىىاًتي ،د.غمس اإلاغساوي ،د.ئدزَع
غمساوي ،د.غبد السخُم أر الػسب ،د .غبد اإلاجُد لحظُني ،دة .بؼسي الظػُدي ،دة .لُلى أكدي،
د.غبد ؤلاله لغصاوي ،د.غبد الىهاب ألاهـازي.
اإلاساطالث:
جسطل اإلالخـاث مسفلت بالظيرة الػلمُت غبر البرًد ؤلالكتروويcmerllamoatamar@gmail.com :
اطخمازة اإلاؼازكت
الاطم الكامل:
الجيظُت:
الدزحت الػلمُت:
الخسـف الدكُم:
الجامػت أو مإطظت الػمل:
البرًد ؤلالكترووي:
الهاجف:
غىىان اإلاؼازكت:
مدىز اإلاؼازكت:
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