
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -داخل الوطن-أعضاء اللجنة العلمية 

 جامعة الانتماء هيئة التحكيم جامعة الانتماء هيئة التحكيم

 جامعة تيارت جلولأ.دمخطار بن  جامعة تيسمسيلت أ.د  رشيد مرسي
 جامعة تيارت أ.د  ميلود عزوز جامعة تيسمسيلت أ.د . بشير دردار

 بلعباسسيدي جامعة  أ.د  آمنة طيبي جامعة تيسمسيلت أ.د  محمد مصابيح
 بلعباسسيدي جامعة  أ.د  سميرة رفاس جامعة تيسمسيلت أ.د الجياللي بن فريحة

عين تموشنتجامعة  شيخ .هاملدأ. جامعة تيسمسيلت أ.د  غربي بكاي  
 جامعة غليزان أ.د  مصمودي عبد المجيد جامعة تيسمسيلت أ.د  محمود رزايقية

 م.ج أفلو أ.د  حمزة بوجمل جامعة تيسمسيلت د. محمد يونسي
 جامعة تيارت أ.د  قادة قاسم جامعة تيسمسيلت د . خالد عطار

 جامعة معسكر رضابابا أحمد أ.د جامعة تيسمسيلت د بن علي خلف اهللأ.

 جامعة معسكر أ.د  حبيب بوزوادة جامعة تيسمسيلت د  خالد تواتيأ.
 جامعة الشلف ا.د راضية بن عريبة جامعة تيسمسيلت أ.د  محمد فايد

 جامعة المسيلة د. جلول دقي جامعة تيسمسيلت أ.دمسعودة مرسلي
معسكر جامعة أ.د محمد بوزيدي جامعة تيسمسيلت الميلود قرداند .   

 المركز الجامعي النعامة لصالح بوضيافد. محمد ا جامعة تيسمسيلت د . فواتيح عبد الرحيم
 جامعة تيسمسيلت د . محمد فتح اهلل جامعة تيسمسيلت د . العربي بومسحة

 جامعة تيسمسيلت أ.د. سعاد شريف جامعة تيسمسيلت د . عابد لزرق
 جامعة تيسمسيلت قادوية يعقوبيد .  جامعة تيسمسيلت د . المرسليبولعشار
 جامعة تيسمسيلت أ.د . زاجية لزرق جامعة تيسمسيلت د . محمد فتح اهلل

 جامعة تيسمسيلت د . خالد بلمصابيح جامعة تيسمسيلت د. محمود فتوح
 شلفالجامعة  د. محمد حراث جامعة تيسمسيلت أ.د بختة بوركبة
 جامعة تيسمسيلت هدروقد . لخضر  جامعة تيسمسيلت د . نورة شريط

 جامعة تيسمسيلت د . هند بلميهوب جامعة تيسمسيلت د . حورية عيسى
 جامعة تيسمسيلت د .فاطمة بن حنيفية جامعة تيسمسيلت أ.د . حفيظة طعام
 جامعة تيسمسيلت د. حاج لونيس بلخياطي جامعة تيسمسيلت د . بشير بن سعيد

 جامعة تيسمسيلت بوغاريد. فاطمة  جامعة تيسمسيلت أ . خيرة معزوز
 جامعة تيسمسيلت د .كباس عبد القادر جامعة تيسمسيلت د. نجاة وسواس 
 جامعة تيسمسيلت د . آسية دعنون جامعة تيسمسيلت أ.دأديب ياسمين

 جامعة تيسمسيلت د. جميلة شريط  جامعة تيسمسيلت د. بوجمعة بشير هشام
 جامعة تبسة د. عمر سمرة  جامعة تيسمسيلت . كريمة بن سهلة أ

 جامعة تيسمسيلت د. شارف الدين قهواجي   2جامعة سطيف  د. فتيحة ديب 
 جامعة تيسمسيلت أ. إبراهيم فتحي جامعة الطارف د.محمد رضا بركاني

 جامعة تيسمسيلت مسعودان ا محمد فوزيد.  ج. خميس مليانة د. آسية بوطيبان



 جامعة تيسمسيلت . ليندة بن موسى أ جامعة تيارت د. امحمد تركي 
 جامعة البويرة د. عبد القادر لباشي جامعة بومرداس د. صبرينةأبرباش

 جامعة الشلف د.رضوانشيهان جامعة تيسمسيلت صورية بوصوارد. 
  جامعة الجلفة د. كمال بن عطية 

 -الوطن من خارج –أعضاء اللجنة العلمية 
 جامعة الانتماء هيئة التحكيم جامعة الانتماء هيئة التحكيم

 جامعة البعث سوريا أ.د سمر الديوب معهد بحوث االلكترونياتمصر أ.د سلوى حمادة
 جامعة المغرب أ.د فريد أمعضشو جامعة تونس أ.د الحبيب النصراوي

 جامعة الهند د.  ن/ شمناد جامعة مصر العربية أ.د سعد مصلوح
 جامعة المغرب سليمان زين العابديند.  جامعة باكستان أ.دخالقداد ملك

 

 الملتقى جلسات وورشات  برنامج
 افتتاح امللتقى 0099
 تالوة آيات من القرآن الكريم  00.9
 النشيد الوطني 00.9

 د. محمد يونسي.................................... كلمة السيد رئيس الملتقى : 
 د. الميلود قردان ...........................  -كلمة السيد عميد كلية اآلداب واللغات 
 أ.د. عبد المجيد دهوم ............................كلمة السيد : مدير جامعة تيسمسيلت 

 أ.د صالح بلعيد.................. كلمة السيد رئيس المجلس األعلى للغة العربية ..........
أ.د الطاهر ..................والتقني لتطوير اللغة العربية كلمة السيد مدير مركز البحث العلمي

                      لوصيف                                                                                                                        
أ.د عبد المجيد ائر ....................معة الجزكلمة السيد: رئيس قسم علوم اللسان العربي بجا

 سالمي

 أ.د الشريف مريبعي وطنية للذخيرة اللغوية بالجزائر ..................كلمة السيد : رئيس اللجنة ال

 
 استراحة

 
 المشاركون          من             خارج الوطن

  البريد االلكتروني المحاضر الرقم

 01.21 --- 01.11مسجلة (المداخلة االفتتاحية  ) 

 د . سلوى حمــــادة    .9

 معهد بحوث االلكترونيات

 مصر

hesalwa@hotmail.com 

 

حوسبة اللغة: المعالجة اآللية للغة 

 العربية 

 والتقنيات الحديثة

 

 

 الجلسة األولى           ..9.ماي  1.جلسات اليوم األول برنامج  

mailto:hesalwa@hotmail.com


 جامعة  تيسمسيلت               بشير درداررئيس الجلسة األولى :                     أ.د 

 عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

 سلوى حمــــادة   أ.د 01.01ـــــــــــ01.11

 معهد بحوث االلكترونيات 

 مصرجمهورية 

 (مداخلة مسجلة) العربية  والتقنيات الحديثة حوسبة اللغة: المعالجة اآللية للغة

أ.د  قاسم قادة بن طيب         01.01ـــــــــــ01.01

 ج/تيارت

 اللّغة العربية في المواقع االلكترونية بين الثابت والمتغيّر

د. مخطار  بن جلول                  01.01ـــــــــــ01.01

 ج/تيارت

 المدونات اللغوية من الجرد الكالسيكي إلى البرمجة الحاسوبية 

 من معجم العين إلى معجم الدوحة التاريخي

أ.د   يوسف بن نافلة              01.01ــــــــــــ01.01

 ج/ الشلف

 استثمار علم اللســـــان الحاسوبي  في  المعالجة اآلليــة  لعلم  التّصريف العربي

ج/             د. إيمان عبادي 00.11ــــــــــ 01.01

 3الجزائر 

ممارسات اللغة العربية وتصادم اللغات في العالم االفتراضي دراسة تحليلية 

على فيسبوك ITFCjournalismes et sciences politiquesلصفحة 

 اإلعالم واالتصال ك/ع

     د.ربيعة حمادي                  00.01ــــــــــ 00.11

 ج /المسيلة

 تعليماللغةالعربيةوفقتكنولوجياالمعلوماتواالتصالمنطورالتلقينإلىطور اإلبداع

 (مداخلة مسجلة)

 مناقشات

 الجلسة الثانية   
      عبد المجيد سالمي                                                                                                             رئيس الجلسة الثانية   : أ.د 

 الجزائرجامعة  رئيس قسم علوم اللسان  

 عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

أ.د رضا بابا أحمد                 00.01—00.01

 ج/معسكر 

 (مداخلة مسجلة) صعوبات المعالجة اآللية للغة العربية

د.مغني نجيب صنديد        ج.  00.01—00.01

 تموشنت

قراءات جديدة ونماذج  تطبيقيّة في - المقاربة اللّسانيّة الكّميّة في اللّغة العربيّة 

 (مداخلة مسجلة)-النظرية اللّسانية العربية الحديثة

ج/                    د.محمدحراث 00.01—00.01

 الشلف

 عالميّة اللّغة العربيّة في الّزمان والمكان

زاجية لزرق               د أ. 00.01—00.01

 ج/تيسمسيلت

 اتالطلبة و هيئ في الجامعة الجزائرية دراسة تحليلية آلراء العربيةعن بعد تعليم 

 التدريس

ط.د مزاري بودربالة       00.11—00.01

 ج/تيسمسيلت

 اللغة العربية بين الواقع والمواقع: لماذا نجحت االنجليزية وفشل أهل  العربية؟

د.  المية جدي                         00.01—00.11

 ج/تبســـــة

 اللغة العربية واإلشكاالت الّراهنة إشكاالت المادة اللغوية في المعاجم اإللكترونية العربية

 -في المعجم العربي الجامع أنموذجااأللفاظ العامية واألجنبية  –

 مناقشات

 استراحة : تناول وجبة الغذاء

 الجلسة الثالثة    
 جامعة تيسمسيلت  محمد مصابيح                       رئيس الجلسة الثالثة : أ.د 

 عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

د.بوزيدطبطوب          ج/  00.01ـــــــــ00.11

 .9سطيف 

توظيف اللسانيات الحاسوبية في الدراسات اللغويةبين الحاجة الملحة والترف 

 العلمي

تطبيق كليلة - أثر التطبيقات اإللكترونية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها د. أمين دهلي  ج /تيسمسيلت 00.01ــــــــــ00.01

(kaleelaأنموذجا )- 

سي بشير         ج  ط.د. راشيد 00.01ــــــــــ00.01

 /غليزان

 -الواقع والصعوبات،آلياتها وجانبها اإلجرائي –حوسبة اللغة العربية 

ط.د صفاء حمراس                00.01ــــــــــ00.01

 ج/ غليزان

 نموذج المستوى الصوتي والنحويّ  –تمظهرات المعالجة اآلليّة للغة العربيّة 

ريحاني                  ط.د  زينب  00.01ــــــــــ00.01

 ج/ باتنة
 word ,excel,SPSSبرنامج  سوبيةمشاكل الكتابة العربية في البرامج الحا

 أنموذجا

 مناقشات



    ..9.ماي   1.ورشات اليوم األول  : 

. د مقرر الورشــــــــــــــــــــــة :                                                           خالد تواتي .دالورشة  األولى :            رئيس 

 سعيداني لخضر

 عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

 / أد.قويدر بحري           م/ع/ 00.01—00.11

 بوزريعة
 العربيةالّرقي والنّهوض باللّغة دور اإلشهار المكتوب بالفصحى في 

د .محمود فتوح                  00.01—00.01

 ج/تيسمسيلت

 اللغة العربية في الجامعة الجزائرية في ظل تحديات العولمة

د.رابح كحلي                     ج  00.01—00.01

 /تيسمسيلت

 -الصوت اللغوي  دراسة تحليلية-تحديات حوسبة اللغة العربية 

القادر صام           ج ط.د عبد  00.01—00.01

 /غليزان

 تحديات حوسبة الصرف العربي دراسة في نماذج تحليلية

د . امحمد تركي                        00.01—00.01

 ج/ تيارت

 دور المنصات االلكترونية في ترقية اللغة العربية

القادر هني    ط.د   ع/ 00.01—00.11

 ج/تيسمسيلت

 ة األداء اللغوي وانكماش التعبيراالجتماعي بين سرعمصطلحات التواصل 

د. حبيب بوشيبة             ج  00.01—00.01

 /تيسمسيلت

التّنغيم بثاق التّراثي والتّمثيل الحداثي الظواهر الّصوتية فوق المقطعية بين االن

 نموذجا

ط.د عقار عبد القادر           00.01—00.01

 ج/بلعباس

تحديث المعجم اللغوي بين األصالة وضرورة فاق اللغة العربية في ظل الحوسبة آ

 الترجمة

 مناقشات

..9.ماي  1. اليوم الثانيبرنامج جلسات   

                محمود                                                                              رزايقية. رئيس الجلسة األولى :                     أ.د 

 : تيسمسيلتجامعة  

 عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

0.01—0.01 
د. خالد عطار            ج 

 /تيسمسيلت

 االلكترونيالمكتبة الشاملة حاضنة أمات الكتب اللغوية من الورقي إلى 

أ.د جياللي بن فريحة     0.01—0.01

 ج/تيسمسيلت

تعليمية علم األصوات من التلقي بالمشافهة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات  برنامج 

 براتنموذجا

0.01—01.11 
د. عبد القادر كباس      

 ج/تيسمسيلت

، العربتني  التلوث اللغوي عبر وسائل التواصل وأثره على فصاحة العربية العربيزي

 نموذجا 

01.11—01.01 
د. نمر  بوتمرة                         

 ج/ تيارت

 اللبس الداللي في المعالجة اآللية للغة العربية

01.01—01.01 
د.ح/ لونيس بلخياطي     

 ج/تيسمسيلت

واقع اللغة العربية في المنصات االلكترونية قراءة في رسائل المجموعات 

 االفتراضية

01.01-01.01 
ط.د  عبد القادر عزوز         

 ج/بلعباس
أنموذجا  YouTube))اليوتيوب -تعليمية اللّغة العربية من المدرسة إلى مواقع 

- 

 01.01ــــ 0.01
د.   فاطمة بوغاري        ج 

 /تيسمسيلت

 واقع األداء اللغوي للعربيّة في الوسط الجامعي



 اتـــاقشـــــمن

 األولىالورشة    ..9.ماي   1.ورشات اليوم  الثاني  : 

 . عابد لزرقد . بن سعيد بشير     مقرر الورشــــــــــــــــــــــة :د الورشة  رئيس 

 عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

د. خالد بلمصابيح          0.01—0.01

 ج/تيسمسيلت

 اللغة العربية والهوية والتعليم

د. العربي بومسحة        ج  0.01—0.01

 /تيسمسيلت

 اللّغة العربية: الواقع والحلول حوسبة

د. محمد فتح هللا            ج  01.11—0.01

 /تيسمسيلت

 اللغة العربية المعاصرة والحوار الحضاري  

د. مرسلي بولعشار           01.01—01.11

 ج/تيسمسيلت

 اللغة العربية في عصر التقنية

ط.د  محمد غوالي             01.01—01.01

 3ج/الجزائر 

 رهانات وتحديات اللغة العربية في ظل غزو اإللكترونيات

د. موسى مكي                            01.01-01.01

 ج/ تيارت

 التقنية الدرس اللساني الحاسوبي في ضوء المعالجة اآللية والنظم

      ط.د العربي مصابيح         01.01—01.01

 ج/ تيارت

خرى في ضوء المعالجة اآللية للغة  الرهانات مكانة اللغة العربية بين اللغات األ

 والتحديات

ط.د  ميلود دحماني         01.01—01.01

 ج/تيسمسيلت

 اللغة العربية وتحديات  التقنية

ط.د  سعد بن ساسي         00.11—01.01

 ج/تيسمسيلت

مشروع الذخيرة اللغوية  –حوسبة اللغة العربية  السياسة اللغوية ورهان تفعيل

 -أنموذجا

 مناقشات

 الورشــــــة الثانية
 .دعنون آسيةد الورشة   د صورية بوصوار                             مقرر الورشــــــــــــــــــــــة :  رئيس 

 عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

                    ط.د نادية سعدي 0.01ــــــ 0.01

 ج/ تيارت

 ة في مواقع التّواصل ااِلجتماعي نكفونيّة على اللّغة العربيّ االهيمنة الثقافيّة الفر

 -أنموذجا  ARABIZلغة  -

د. فاطمة بن حنيفية     0.01ــــــــ 0.01

 ج/تيسمسيلت

 اأنموذجاللغة العربية واالشكاالت الراهنة الترجمة والتعريب 

ط.د فاطمة مشوار                   01.11ــــــ 0.01

 ج/ وهران

 أنموذجاالمرحلة االبتدائية – الخطالعربيمنالكتابةاليدويةإلىالكتابةاإللكترونية

ط.د  خليفة عائشة         01.01ـــ 01.11

 ج/تيسمسيلت

 إسهامات الحوسبة اللّغويّة في التعليم اإللكتروني للّغة العربيّة

أ.خيرة معزوز                      01.01ـــ 01.01

 ج/تيسمسيلت

 حوي  وحوسبة اللغة العربيةالتدقيق اإلمالئي والنّ 

ط.د   مليكة تواتي           01.01ـــــ01.01

 ج/تيسمسيلت

راهن اللغة العربية في منصات التواصل االجتماعي " عجز لغوي أم ضرورة 

 تواصلية " 

 -منشورات الفيسبوك أنموذجا -

ط.د  إيمان حاج                        01.01ـــ 01.01

 ج/ تبسة

 عالم ووسائل التواصل االجتماعي.التحول الرقمي و اللغة العربية بين وسائل اإل

د  .  حورية عيسى            01.01—01.01

 ج/تيسمسيلت

 اللغة العربية والشبكة العنكبوتية عالقة تأثر وتأثير

ط.د  ربيعة مهنان                    00.11ـــ 01.01

 ج/ تيارت

 العربية في مجال المعالجة اآلليةواقع اللغة 

ط.د  تفاحة لعرابة               ج/  00.01ـــ 00.11

 باتنة

عن الهوية العربية في مواقع التواصل االجتماعي وأثره على العملية  اإلنسالخ

 -التعليمية لمادة اللغة العربية ونصوصها، متوسطة عمر المختار السوناتيبا  

 -أنموذجا

ط.د فاطمة بلقاسم             ج /  11.20ــــ11.10

 تيارت

 - تشخيصيةدراسة -  حوسبة المستوى الصرفي والداللي للغة العربية



 التكريمات وتوزيع الشهادات

 قراءة التوصيات

 اإلعالن عن اختتام فعاليات الملتقى
 


