
 جامعة البويرة

 كلية اآلداب واللغات

 مخبر اللغة العربية العلمية والتعليمية
فرقة البحث: النظرية اللغوية العربية من 

 خالل الدرس النحوي

 تنظم:

 بعنوان: ادراسي ايوم

دراسات تقييمية ألعمال الطلبة: مذكرات 

 التخرج والبحوث

 2222 فيفري  61 األربعاء يوم:

 اجة:ـديب

األساتذة، سواء منهم المشرفون يسجل 

على مذكرات الطلبة وبحوثهم في المستويات 

أو األساتذة في الطورين األول والثاني، المختلفة 

، مالحظات المعنيون بمناقشة هذه المذكرات

كثيرة ومتنوعة يتعلق بعضها بجوانب منهجية 

وبعضها بتقنيات التعبير ولغة الكتابة، وبعضها 

 ظيف الفكرة في ثنايا البحثبالخلل في تويتعلق 

دقة ربطها بما يناسبها من أفكار مطروحة و

 ووضعها الموضع المناسب.

 

 اإلشكالية:

ما طبيعة المشكلة أو المشاكل التي تحول  .أ

دون تمكن الطالب الباحث من إنجاز 

بحث علمي منضبط بالضوابط المنهجية 

 والعلمية؟

ما حدود هذه و؟ يكمن الخللأين  .ب

 بحوثاالختالالت التي تطبع الكثير من 

 الطلبة؟

 اور:ـالمح

 وطرح اإلشكاليات.بحثية العناوين أ. ال

 للباحث. المرجعية العلمية والفكريةب. 

 والمنهجي. ج. االضطراب اللغوي

د. االتساق واالنسجام في المنظومة العامة 

 للبحث.

 الرئيس الشرفي لليوم الدراسي: 
عميد كلية اآلداب    /   ولد يوسفأد/ مصطفى 

 واللغات.

 رئيس اليوم الدراسي: أد/ بوعالم طهراوي

 :اللجنة العلمية

 عمر بورنانأد.  :العلمية رئيس اللجنة

 :أعضاء اللجنة العلمية

 بوعالم طهراويأد.  .1

 أد. عبد الرحمن عيساوي .2

 أد. رابح ملوك .3

 أد. نعيمة بن علية .4

 صبيرة قاسيأد.  .5

 د. عيسى شاغة .6

 فتيحة بوتمرد.  .7

 د. يمينة مصطفاي .8

 د. كاهنة دحمون .9

 د. عيسى طيبي .11

 اللجنة التنظيمية:

 د. عيسى شاغةرئيس اللجنة:  

 أعضاء اللجنة التنظيمية: 

 يحي سعدونيد.  .1

 فريدة موساويد.  .2

 د. رشيدة بودالية .3

 أ. حكيم زرقوني .4

 ط. د. سفيان بوشارب .5

 ط. د. عز الدين شحيمة .6

 ط.د. يوسف نفاي .7

 طهراويط.د. موسى  .8

 ط. د. حكيم فالك .9

 ط.د. سميرة لعوير .11

 

 

 

 مواعيد مهمة:
 آخر أجل الستالم الملخصات:  .1

 2122 جانفي 21

 : الرد على الملخصات: يوم .2

 2122جانفي  24

 آخر أجل الستالم المداخالت: .3

 2122 فيفري 16 

وإرسال  الرد على المداخالت .4

 :الدعوات

 2122 فيفري 11  .5

 مالحظات هامة: 
تقدم المشاركون من جامعة البويرة . 1

حضوريا. أما المشاركون من خارج مداخالتهم 

 فيكون عن بعد.جامعة ال



ترسل المداخالت على عنوان البريد . 2

 :للمخبراإللكتروني 

lasdique18@gmail.com  

أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية  . قائمة3

مؤقتة، يمكن إضافة أسماء أو حذف بعض 

ناء على درجة تفاعل العضو مع الدور األسماء ب

 المنوط به.

 . ال تقبل المشاركات الثنائية.4
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