
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  :رـالتعريف بالمخب  

مارس  31مؤرخ في  309تم اعتماد مخبر اللغة العربية العلمية والتعليمية بموجب قرار وزاري رقم 
  .يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي 2019

   يؤطر األساتذة الباحثين والطلبة في  ،كما يدل عليه اسمهو ،اللغة العربية العلمية والتعليمية مخبر إن
النحو والصرف، علم اللغة، اللسانيات العامة واللسانيات التطبيقية : التخصصات اللغوية العربية المختلفة مثل

ويتشكل . ولسانيات النص، وتحليل الخطاب، وعلم المعاجم والمصطلح وتعليمية اللغة، وغيرها من فروع علم اللغة
ويركز المخبر على توجيه طلبة الدكتوراه واإلشراف على . فرق يختص كل فريق في توجه بحثي معين خمسةمن 

  . أبحاثهم وتأطيرهم علميا
من أيام دراسية : وسيصدر المخبر مجلة علمية محكمة، كما سيبرمج كل سنة سلسلة من النشاطات العلمية      

ط الجامعي إيجاد نوع من التفاعل العلمي مع مؤسسات خارج المحييحرص على كما . وملتقيات وطنية أو دولية
  .ثقافية سواء أكانت اقتصادية أم إعالمية أم اجتماعية أم

األعمال العلمية األكاديمية من مذكرات نشر  ويضاف إلى ما سبق، وفي حدود اإلمكانيات المالية المتاحة،
  .وأطروحات

  مخبـر
  اللغة العربية العلمية والتعليمية

  
Intitulé du Laboratoire  

 
La langue arabe scientifique et didactique 

  
  رـاالسم المختصر للمخب

  L.A.S.D      ت.ع.ع.ل.م 
  :البريد اإللكتروني للمخبر
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 : رـفي المخبث ـالبح قرـفالتي ستكون محل اهتمام  عيضاالمو 

  .كتيسير النحو ووضع المعاجم والمصطلحات ،ـ البحث في الموضوعات المتعلقة بقضايا اللغة العربية 1
  .ـ البحث في المناهج الدراسية الموضوعة في المراحل التعليمية المختلفة 2
  ..اإلعالم، التحريرات اإلدارية: ـ دراسة ما ينبغي أن تكون عليه اللغة العربية في مجاالت االستعمال الواسعة 3
  .ـ آليات التفاعل مع المحيط االقتصادي واإلعالمي والثقافي خارج المؤسسة الجامعية 4
 .ـ آليات استغالل المرونة اللغوية العربية في الخطاب الوسائطي 5

 

 
  :01ث رقم ـة البحـفرق

العربية من خالل الدرس النحوي النظرية اللغوية : تسمية الفرقة

  بوعالم طهراوي. أ د: رئيس الفرقة
  :أعضاء الفرقة

  .جامعة البويرة/ طالب في الدكتوراه الطور الثالث   شحيمة عز الدينـ  1
  .جامعة البويرة/ طالب في الدكتوراه الطور الثالث  بوشارب سفيانـ  2
  : عامة للفرقةف الاهداأل

تهدف هذه الفرقة إلى إثراء البحث أكاديميا في الموضوعات المتعلقة بقضايا اللغة العربية كتحليل جهود علماء     
كالدرس النحوي العربي القديم واالجتهادات اللغوية : اللغة العربية قديما وحديثا في الفروع اللغوية المختلفة

  .والنحوية حديثا
طير العلمي لألطروحات التي تدور عناوينها ضمن هذه المحاور؛ وذلك بتوجيه كما تهدف هذه الفرقة إلى التأ   

  .الطلبة نحو الدراسات العلمية الجادة في هذا الشأن، من مصادر ومراجع
وتهدف الفرقة كذلك إلى إثراء البحث في المحاور المذكورة سلفا بتنظيم أيام دراسية وملتقيات تخدم محاور    

فرقة، وتخدم أساسا الطلبة الباحثين والذين تدور مواضيع أطروحاتهم ضمن اختصاص البحث الخاصة بهذه ال
 .الفرقة

  :02ث رقمـالبح ةـفرق
  قضايا المصطلح في اللغة العربية قديما وحديثا: تسمية الفرقة
  عمر بورنان. د: رئيس الفرقة

  :أعضاء الفرقة
  عة البويرةجام  /عبد القادر تواتي  . ـ د 1



  .جامعة البويرة  /رشيد عزي  . ـ أ 2
  :عامة للفرقةف الاهداأل

تهدف هذه الفرقة إلى المساهمة ببحوث أكاديمية متعلقة بقضايا المصطلح في اللغة العربية قديما وحديثا، كدراسة 
آليات وضعه وطرائق توليده، كاالشتقاق والنحت واالقتراض والتعريب وغير ذلك، كما تنظر هذه الفرقة من خالل 

دارسون من مختصين وطلبة في المجال اإلصطالحي بحوث أعضائها المنجزة في اإلشكاالت التي يعاني منها ال
اللغوي وغير اللغوي، وتعطي صورة واضحة عن مدى مسايرة اللغة العربية المعاصرة نظيراتها من اللغات في 

  .منظومتها االصطالحية، وقدرتها على التعبير على المفاهيم العلمية الحديثة
ات يدعى إليها مختصون من جامعة البويرة ومن غيرها من وستعمل هذه الفرقة على تنظيم أيام دراسية وملتقي

 .الجامعات، مع إشراك طلبة الدكتوراه في هذه التظاهرات العلمية ليفيدوا منها في بحوثهم وأطروحاتهم

  :03ث رقم ـة البحـفرق
 المعرفة العلمية وتعليم اللغة العربية: الفرقة تسمية

  رـفتيحة بوتم. د: رئيس الفرقة
  :الفرقةأعضاء 

  فريدة موساوي  جامعة البويرة. ـ د 1
  بودالية رشيدة   جامعة البويرة. ـ د 2
  جامعة البويرة  نوال زاللي. ـ د 3
  جامعة البويرة  رـجميلة بوتم. ـ أ 4
  .طالبة دكتوراه الطور الثالث  بجامعة البويرة  رــ سميرة لعوي 5
  :عامة للفرقةف الاهداأل

  :ط التاليةتلخص أهداف الفرقة في النقا
 .دراسة وتحليل موضوع التعليمية عامة وتعليمية اللغة خاصة

 .تشخيص واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بها والناطقين بغيرها، واقتراح الحلول إلشكاليات تعليمها

 .آليات استغالل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المجال التعليمي

  :04ث رقم ـة البحـفرق
 .آليات الصناعة المعجمية العربية المختصة قديما وحديثا: تسمية الفرقة

  يمينة مصطفاي. د: رئيس الفرقة
  :أعضاء الفرقة

  .جامعة البويرة    حفيظة يحياوي. دـ  1



  جامعة البويرة    زهية لوناس. أـ  2
  جامعة البويرة    ـ فتيحة حمودي 3
  .طالبة دكتوراه الطور الثالث  جامعة البويرة      ـ حنان نوي 4
  :عامة للفرقةف الاهداأل

تهدف هذه الفرقة إلى إثراء البحث والمكتبة العلمية العربية بالدراسات المتعلقة بالمعجمية العربية المختصة قديما 
  .ناعة المعجميةوما تطرحه من قضايا مرتبطة بالمصطلحية والص.وحديثا ،نظرا لقله الدراسات واالبحاث فيها

كما تهدف أيضا إلى دراسة تطبيقية لجملة من المصادر  المعجمية العربية المختصة قديما وحديثا،من أجل التمكن 
  .من التوصل إلى تحديد أسس البناء المعجمي المختص القديم و الحديث

تكوين الطلبة والباحثين في تهدف هذه الفرقة أيضا إلى توجيه وتأطير األطروحات العلمية في هذا المجال ،وكذا 
  .هذا االختصاص المهم

  .  كما تهدف الفرقة إلى تنظيم أيام دراسية ومحاضرات وملتقيات تدور حول محاور الموضوع وقضاياه
  وتهدف أيضا إلى محاولة الوصول إلى آليات علمية مشتركة في تأليف المعاجم المختصة في مختلف العلوم والفنون

  :05ث رقم ـة البحـفرق
 اللغة وقضايا المجتمع: تسمية الفرقة

  عيسى شاغة. د: رئيس الفرقة
  :أعضاء الفرقة

  جامعة البويرة    حسين بوشنب. أـ  1
  جامعة البويرة    زاهية سالم. أـ  2
  :عامة للفرقةف الاهداأل
تهدف هذه الفرقة البحث في الموضوعات ذات الصلة بعالقة اللغة العربية بالمجتمع، وذلك من منطلق أن اللغة  -

  .مرآة عاكسة لثقافة المجتمع، تتأثر به وتؤثر في سلوك أبنائه وطرائق تفكيرهم في اآلن ذاته
  .تتصل باللغة وقضايا المجتمع تهدف الفرقة إلى تأطير طلبة الدكتوراه الذين اختاروا البحث في موضوعات -
لتشجيع الباحثين والطلبة على البحث ) أيام دراسية، ندوات، ملتقيات(ومن أهداف الفرقة تنظيم تظاهرات علمية  -

  .في المسائل المتعلقة باللغة والمجتمع
الفرقة كذلك إلى خلق فضاء للتعاون مع الفاعلين في قطاع التربية واإلعالم والهيئات االجتماعية  وتهدف -

  .المختلفة ألجل تطوير البحث في القضايا المشتركة
  


