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مشَروع كتاب مجاعي



تقديم
  المعارصةاللسانياتعىلالحديثةالعربيةالثقافةانفتاحعىلقرنمنأكث  مر 

ف 

  العلميةالبعثاتبفضلذلكوكانوأمريكا،أروبا 
  للغوياتكوينها تلقتالت 

الجامعاتف 

  والتواصلالمعارصةالمعرفةطبيعةأنتجتها أخرىوعواملهناك،
بي   اإلنسان 

دثأحمعها حاملةالعربيةالبالد إىلالبعثاتتلكعادتوقد .واألممالحضارات

،للسانآخر بواقعمتفائلةاللسانية،والنماذجالنظريات فيهتكونديدا جوفتحا العرن  

.تلكالحديثةللسانياتموضوعا العربية

  الجديدةاألفكار قبوليكنولم
  ال سهأمرا المحافظةالعربيةالجامعاتف 

ف 

سكانالجامعاتمعظموأنخاصةالبداية؛ اللغويكر بالفتشبعوا علماءفيها ُيدرِّ

، منزاد مما للقديم،الوفيةالعريقةوالجامعاتالمدارسمنمعظمهموتخرجالعرن  

  المقاومةتلكقوة
  الطريقةإىلإضافةالبداية،ف 

الحديثة،ياتاللسانبها دخلتالت 

  وطبيعة
  ذلكرافقوما الحديثةاألفكار تلق 

ومنهجيةةتصوريإشكاالت منالتلق 

هاوفكريةحضاريةوعوائق .وغث 

  اللسانياتحرمتجانبيةنقاشاتبروز إىلالعوائقهذهأدتلقد 
العربيةثقافةالف 

العربية،الثقافةهومعالعرن   للسانمهمةنتائجلحققتاستثمرتها لو تاريخيةفرصمن

.طويلزمنمنذ اليومإليهوصلتما إىللوصلتاألقلعىلأو 

  اللسانياتأنعىلبسنواتوقبلهاليوماللغويونأجمعوإذا 
العربيةةالثقافف 

ة،أزمةتعيش   كبث 
طالقةاالنأمامحاجزا تقفوالمغالطاتالعوائقمنجملةوتعان 

  بحثلتأسيسالحقيقية
المطلوبة،ميةالعلوالمالمحبالمواصفاتحديثعرن   لسان 

  يكمنالعربيةلسانياتأمامالتحدياتأكث  منفإن
ستمولوج   االبالمنهجغيابف 

  ما وهو العربية،اللسانيةللممارسةالنقدي
وطغيابيعت  الضوابطو العلميةالشر

ورية   الض 
  والجودةالجدةلصالحوالعشوائيةالفوض  منتحد الت 

.العلم  حثالبف 

  االبستمولوجيا إىلحاجتنا إن
راءةقإعادةبهدفاليومماسةاللسانياتف 

  مالبسات
والمرجعياتةالفلسفيالخلفياتورصد الحديثةللسانياتالعرن   التلق 

والعواملوالحضاريةالتاريخيةالظروفعىلوالتوقفالحديثة،لألفكار المعرفية

،لهذا واالجتماعيةالسياسية  
  العوائقأهمرصد منسيمكننا هذا كلالتلق 

تواجهها الت 

  اللسانيات
  -والسليمالصحيحالسبيلوهو الزمن،منقرنبعد العربيةالثقافةف 

ف 

اف-نظرنا   بارزا دورا العربيةلسانياتفيهتلعبآخر مستقبلالستشر
  ف 

باللسانالرف 

.العربيتي   واألمةالثقافةومعهالعرن   
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تنسيق
العادلمصطق  . ذ

  اللسانيات 
العامةباحث ف 

وابستمولوجيا اللسانيات،
-األول، وجدةجامعة محمد 

المغرب

حماور االستكتاب
  وللبحث 
ضاياهاالستكتاب وقأسئلةف 

تقديم الباحثي   إىلو العلماءالسادةندعو 
  
المحاور ىحدإأوراقهم العلمية ف 

:التالية

ية إشكال: ابستمولوجيا اللسانيات1)
المصطلح والمفهوم

  االبستمولوجيا وأزمة اللسانيات2)
ف 

الثقافة العربية

  ضوء تكامل ا3)
لعلوم آفاق اللسانيات ف 

وتداخل التخصصات

ائج النت: اللغة العربية واللسانيات4)
واآلفاق

حظ الثقافة العربية من العلوم 5)
اللسانية الحديثة

  اللسانيا6)
ت االتجاهات الحديثة ف 

ية) اللسانيات-الجديدةالسوسث 
انيات اللس-تعليمية اللغات-التداولية

...(المعرفية
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اللجنة العلمية
، خاليد . د  

.المغربوجدة، –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -جامعة محمد األولحست 
  -السلطان موالي سليمان، كلية اآلدابجامعة -إسماعيىل  علويامحمد موالي . د

-ماللبت 
.المغرب

  -محمد أزهري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي سليمان. د
- ماللبت 

.المغرب
، جامعة السلطان موالي سليمان. د  

  مالل-عبد الكبث  الحست 
.المغرب-كلية اآلداب، بت 

-صاتالتخصفيصل أبو الطفيل، جامعة السلطان موالي سليمان، الكلية المتعددة . د
.المغرب-خريبكة

  عياض، كلية اللغة العربيةموالي . د
، جامعة القاض  مغربال-مراكش-أحمد رفيق الخث 

-اتالتخصصعبد الفتاح شهيد، جامعة السلطان موالي سليمان، الكلية المتعددة . د
.المغرب-خريبكة

  عبد هللا بن . د
  مركز ، الحفيان 

.تاونات-العاىل  تحضث  شهادة التقت 
.عادل فائز، جامعة ابن زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكادير، المغرب. د
-ازةت-الكلية المتعددة التخصصات-جامعة سيدي محمد بن عبد هللاجمال والزين، . د

.المغرب
بية والتكوين، كلميم واد الن. د ، األكاديمية الجهوية للث   

ون، المديرية عبد الوهاب صديق 
بية والتكوين طانطان .اإلقليمية للث 

  عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مراك. د
.المغرب-شمصطق  منثوران، جامعة القاض 

، النعامة، المركز -أغايارس . د .الجزائرالجامع  أحمد صالح 
، دولة . د ، وزارة التعليم والتعليم العاىل   أحمد قنث 

.قطرمصطق 
  اللغويات وعلوم اللغة، جامعة أم القرى، الالدعديمقبل بن عىل  . د

.سعودية، دكتوراه ف 
اويد العرن    ، المغرب، جامعة محمد الخامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباطالحض 

، الكلية المتعددة التخصصات، تازةدة  
بن عبد جامعة سيدي محمد -شمس الضح مراكشر

المغرب-هللا فاس
(.الجزائر/كلية اآلداب واللغات والفنون، جامعة سيدي بلعباس)مختار زواوي، . د
  التعليم بالرباط-أمعضشوفريد . د

.المغرب-مركز تكوين مفتشر
  عياض-العواديسعيد . د

.المغرب-مراكش-كلية اللغة العربية-جامعة القاض 
  عياض-سلمانزكرياء. د

.المغرب-مراكش-كلية اللغة العربية-جامعة القاض 
  عياض-أحمد قادم

.المغرب-مراكش-كلية اللغة العربية-جامعة القاض 
  عياض-فاطمة أخدجوا-دة

.المغرب-مراكش-كلية اللغة العربية-جامعة القاض 
-تازة-الكلية المتعددة التخصصات-جامعة سيدي محمد بن عبد هللا-إبراهيم عمري. د

.المغرب
  شمس . دة

-خصصاتالتالكلية المتعددة -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا-الضح مراكشر
.المغرب-تازة
  . د

بية والتكوين-العجانعبد الغت    مالل -المركز الجهوي لمهن الث 
.المغرب-رةخنيفبت 

.الجزائر-اآلداب واللغات والفنون، جامعة سيدي بلعباسكلية -زواويمختار . د
.الجزائر-2البليدة جامعة -يارس أغا. د
قجامعة -سالمة صالح محمد العمام  . دة .ليبيا-طث 
  . د

.العراقالجامعة المستنضية، كلية اآلداب -سام  الماض 
بية -مصطق  عطية جمعة. د .الكويت-األساسيةكلية الث 
.المغرب-(ادمف)مدير مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات : عبد الباسط المستعي   . د

مزايا املشاركة
-  

تشارك جميع األبحاث المقبولة ف 
 دوىل  عن بعد

ملتق 
كة يطبع الجزء األول من األعمال المشار -

  كتاب جماع  
ف 

  مجلة علم-
  األعمال ف 

ية  تطبع باف 
شر تمنح شهادات المشاركة وشهادات الن

.للباحثي   المقبولة أبحاثهم

معلومات التواصل
العادلمصطق  . ذ

بكلية اآلداب والعلوم باحث 

األول، محمد جامعة -اإلنسانية

المغرب-وجدة

+212678061987: رقم الهاتف

ا ترسل االستمارات والبحوث حض 

  
  اآلن 

ون  يد االليكث  :إىل الث 

istiktab5@gmail.com
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مواعيد مهمة
شتنث  20: تاري    خ اإلعالن عن الملتق  •

2021
10: آخر أجل الستقبال الملخصات•

2021أكتوبر 
ولة تاري    خ الرد عىل الملخصات المقب•

2021دجنث  10: فقط
:  ائيةآخر أجل الستقبال األبحاث النه•

2022مارس 10
لة تاري    خ الرد عىل األبحاث المقبو •

10: والمقبولة مع التعديالت فقط
2022ماي 

:  دلةالمعآخر أجل للتوصل باألبحاث •
2022ماي  30

يو شهر يون: تاري    خ انعقاد الملتق  •
2022

:  لنشر تاري    خ إرسال النسخة النهائية ل•
2022يوليوز 

طباعة الكتاب وصدور أعداد •
.2022أواخر عام : المجالت

ضوابط الكتابة
.اعليهالمتعارفوالمنهجيةالعلميةوالدقةبالجدةالبحثيتسمأن•
،بهدفأخرىلجهةمرسال أو منشورا يكونا ال أن• أو يةورقكانتسواءالنشر

ونية .إليكث 
.كلمة7000عىليزيد وأال كلمة4000عنالبحثيقلأال•
مأن• .األبحاثكتابةبقالبالباحثيلث  
مأن• .وجدتإناللجنةبتصويباتالباحثيلث  
قيمعالماتكتابة-• ةالث  غث  إىل/:ىل  يكما /العربية،)مثال،الكلمة،بعد مبارسر

(.ذلك
  الكلمةعنفصلها دونالواو كتابة•

ومن–تث  ويع–ويعد):مثالتليها،الت 
(ذلك

.بالعربيةاألوىلللمرةذكرهمبعد بالالتينيةالغربيي   األعالمأسماءكتابة•
كال • ث 

ُ
  مسافةأيةت

.الفقراتبدايةف 
للبحثالفهرستيوضعال •
1,15األسطربي   المسافةتكون•
Traditionalبخطالمقاليكتبأن• Arabicالتاىل  الشكلعىل:
Traditionalالبحثعنوان• Arabic مضغوط18
Traditionalالفرع  العنوان• Arabic مضغوط16
يد الجامعة،الدقيق،التخصصالباحث،اسم•   الث 

ون  Traditionalاإللكث 
Arabic مضغوط14

Traditionalالبحثملخص• Arabic 18
Traditionalالبحثمي   • Arabic 16
Traditionalواإلحاالت الهوامش• Arabic 13
يتهوأهمومنهجهوفرضيتهالبحثإشكاليةالملخصيتضمنأنيجب•

.ومحتوياته
.وهوامشهابمصادرها صفحةكلتستقل•
:الكتب•
،دار الصدور،سنةالكتاب،عنوانالكاتب،• ،مكانالنشر وجد،نإالجزءالنشر

.الصفحة
:المجالت•
النشر دار العدد،المجلد،المجلة،الصدور،سنةالمقال،عنوانالكاتب،•

،مكان،(الراعيةالجهة) .الصفحةالنشر
جمات• :الث 
جمالكتاب،عنوانالكاتب،• ،الدار الصدور،سنة،(االسماللقب،)المث  نشر

،مكان .الصفحةوجد،إنالجزءالنشر
ونيةالمواقع• :اإللكث 
،سنةالمقال،عنوانالمقال،صاحب• عىلاالطالعتاري    خالموقع،اسمالنشر

.الرابط:المقال
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ا إىل ترسل االستمارات والبحوث حض 

  
  اآلن 

ون  يد االليكث  :الث 

istiktab5@gmail.com



ةملخصيكتب هناالذاتيةالسث 

موجز السرية الذاتية

هناالملخصيكتب

استمارة املشاركة
:االسم الكامل

:الجامعة أو مؤسسة االنتماء
  
ون  يد االليكث  :الث 
(:واتساب)رقم الهاتف 

:محور المشاركة
:عنوان المشاركة

  حدود )ملخص البحث 
(كلمة، يشمل اإلشكالية والمحتويات بدقة200ف 

العادلمصطق  . ذ

-األول، وجدةمحمد جامعة -بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةباحث 

المغرب

+212678061987: رقم الهاتف

  اآل
ون  يد االليكث    ترسل االستمارات والبحوث حضا إىل الث 

:ن 

istiktab5@gmail.com


