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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية

  العلمي والبحث ايلالع التعليم وزارة

 

  املدية جامعة

  واللغات اآلداب كلية

  العريب األدب و اللغة قسم

 :حول دراسيا يوما ينظم

  العربية علوم و الصوتية الدراسات

  "املعرفة أمناط و التفكري مرجعيات يف قراءة"

 2018/فرباير/ 26  االثنني: بتاريخ

  :ليوم الدراسيديباجة ا

  

 داخل الصوتية الدراسات مضامني حتددت لقد
 و متمايزين علميني انشغالني وفق العربية العلوم

  ضبط على األول يتأسس بالضرورة، متكاملني
 موسيقيا أو كان طبيعيا: مطلقا الصوت ماهيات

 الفيزيائية خصوصياته و أنواعه حتديد و لغويا، أو
 يرتكز و ذلك، غري أو الطبيعة يف حتققه أشكال و

 حتديد يف الصوتية املعاين هذه توظيف على الثاين
 النطق جبهاز و الطبيعة يف املوجودة األنغام أنواع
 أبنية تأليف أمناط تقنني يف و اإلنسان، عند

 الصوتية الظواهر شرح و جتاورها و األلفاظ
 الفصاحة رتب حتديد و ذلك، عن الناجتة املعقدة
 على لألصوات التحقيق و التأليف يف العربية
 إىل صوت من لاالنتقا أو واملزج التقريب سبيل

 .بعدا أو قربا هينافر أو بالئمه صوت

  :اليوم الدراسي إشكالية

 حتدث كيف باألصوات ترتبط مباحث كلها تلك
 على ارتكازا تنتهي شيء أي إىل و حتدث مم و

 لعمليات الواصفة النطقية الصور بني التمييز
 و خمتلفة خمارج من اللغوية واتاألص حتقيق

 االنتقال مراحل عن الكشف و متمايزة بكيفيات
 إىل دف و ه،يلي آخر صوت إىل صوت من

 الضروريات و اتالتوافق يف  البحث
  األوكوستية و والفيزيائية الفيزيولوجية
  التشاات ضبط أجل من األصوات لتمفصالت

 النظام يقرها اليت الصوتية التباينات و
 يف سلوكياا دراسة و العريب الفونولوجي

 تأثريها أشكال و أخرى بأصوات جتاورا قعهاموا
 القواعد جمموع وضع مع ا، تأثرها أو فيها

 من حتليلها، وملسارات السلوكيات هلذه املنظمة
 ففي العريب، الصويت الدرس مضامني اختلفت هنا

 أبنية تثبيت بشروط حمكومة كانت النحو جمال
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 عن الدخيل لتمييز تأليفها وإحكام اظاأللف
 املنظمة املعايري تقنني و العربية اللغة يف األصيل

 القراءات علم يف و أهدافها و الفصاحة لرتب
 النطق مقتضيات حتقيق اسيأس على قائمة كانت
 لقدسيته، مراعاة الكرمي القرآن صواتأل السليم

 و والبالغة العروض و الفلسفة يف أهدافها أما
 علم كل احتياج حبسب فتباينت املعجم عةاصن

  .األصوات لعلم

 أرادت الدراسي اليوم هذا حماور فإن هنا من
  :مايأيت على االهتمام تسليط

 يف دورها و العربية الصوتية األحباث .1
  .حديثا و قدميا العريب اللغوي التفكري

 العربية الصوتية الدراسات مضمون .2
 الصرف، النحو.( العربية علوم داخل

 دراسة و القراءات، البالغة، لعروض،ا
  ....).اللهجات

 مناذج ضمن الدراسات هذه مكانة .3
  الغريب اللساين التنظري

 .الصويت املصطلح إشكالية .4

 بني املفارقة إىل أدت اليت املشكالت .5
 احلديث والدرس القدمي الدرس

  :بني حمددة البحث أوراق صفحات عدد

  .صفحة 15و صفحات 10 

 الوورد طخب الورقة نص يكتب
Traditional Arabic 

 مع للحواشي 12و للمنت 16 حبجم
 اية يف متسلسلة بطريقة احلواشي كتابة

 مبكتبة البحث ورقة تذييل مع الورقة،
 .بائيا ألف ترتيبا مرتبة حبث

 اسم تظهر أن جيب العمل ورقة واجهة
  .املتناول احملور عنوان و الباحث

  :العلمية اللجنة أعضاء

 خشاب/د  زوقاي حممد/ دأ   وفشن ناجي/ دأ
/ الشاذيل سعدودي/ د حجر بن حممد/ د صادق

 كمال/ د/ السالم عبد علية نب/ د خريبش حممد/د
  / مجال عصام أ    / حممد مدين/ د  خبوش

  عومير فاطمة/ أة  بشري حورية/ أة/ صديق قوري/أ

    :التنظيم جلنة أعضاء

/ د  بلخري دوايل د /حممد سرير/ د حيولة سليم/ د
 زكرياء/ أ نورين فؤاد امحد بن د/ تومي سعيد
 الزهراء فاطمة/ أة دويفي سهام/ أة الرمحاين يوسف
  / عماد سهام / أة عقال
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  : اآلجال

   من ابتداء امللخصات تستقبل

  2017ديسمرب 20 إىل 2017ديسمرب 12

   من ابتداء املقبولة امللخصات على الرد يتم

   2018 جانفي 05

   من ابتداء كاملة خالتاملدا تستقبل

  2018فيفري 05 إىل 2018 جانفي 05

  املقبولة املداخالت على الرد

  2018فيفري 10

   الدراسي اليوم انعقاد يوم

   2018 فيفري 26 االثنني

 من ابتداء شنب ابن حممد احملاضرات بقاعة
  صباحا 09 الساعة

 الربيد على املداخالت و امللخصات ترسل
  اآليت االلكتروين

abdeillahchahin@gmail.com  
  اليوم الدراسي الوطنياستمارة المشاركة في 

  /):.........................أستاذ(اسم ولقب الباحث 

  :.......................................الدرجة العلمية

  :..............................................الوظيفة

  :........................الجامعة أو المركز الجامعي

  :.................................................الھاتف

  :.................................................الفاكس

  .......................................البريد االلكتروني

  عنوان المداخلة
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  :الملخص
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