




 



اللـجـنـة الـعلـمـيـة

اللـجـنـة  التنظيمية

نـورالـديـن شـهـرة 

اإلخراج و التصميم
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د. حـبيبـة بـودلـعـة
د. نـبـيـلـة عـبــــاس
 أ. فـازيـة تـيقـرشــة
 أ. سـميـرة بـن عليـة
د. فـتـيـحـة خـلـوت
 د. أوشـيـش كـريـمة
د. صـليـحـة مــكـي
أ. جهـاد بـراهيـمـي

  سـمـيـة قـوســم   

محمد عالل شـريف 
عبدالغـا� بـوراشدي
حــسـيـن خـيـاطـي

  رشــــيــد جـمـيـــل
 جــمــال ســـــــدور
ابـتـســام سـتـر الله
لـبـيـبـة لـعـمـايـرية
فـرحــات مـصــــرم
عبدالـحق النـومـري 
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الرئيس الرشيف للندوة

 
: االستاذ الطاهر لوصيف

رئـيـسـة الـنـدوة : الدكتورة حـبـيبـة بـودلـعـة

أ. الطّـاهـر لـوصيـف 

د. حـبيبـة بـودلـعـة 

أ. الّرشيـف مـريبعي

أ. الـــطّـاهـر مـيـلـة

أ. الحـواس مسعودي

أ. عبد املجيد سـاملي2

د. نـبـيـلـة عـبــــاس

أ. فـازيـة تـيقـرشــة

أ. سـميـرة بـن عليـة
 أ. جهـاد بـراهيـمـي
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د. فـتـيـحـة خـلـوت

د.  كـريـمة أوشـيـش                  

د. صـليـحـة مــكـي                   

د. فاطمة الزهراء زيبوش

د. عبد النور جميعي

د. صـــونـيـة بـكـال

د. فـريـدة بـالهــدة

نـجـمة بـوعـظـمـــة

د. فـوزيـة عــــــزوز



املحارضة االفتتاحية

الجلسة العلمية األوىل

أ.د.بوجـادي خـليفـة

ِخيِل أم إقَنــاٌع ِبهواجس التَّْوِطِ» والتأصيِل - الَغِريـــُب: إيَقــاٌع ِبالَغِريِب الدَّ

- املفردات املرشوحة يف النصوص العلمية واألدبية بكتب القراءة

- تعليم املفردات يف كتاب السنة الرابعة من التعليم االبتدا¸

- اسرتجاع وحدات املعجم الّذهني يف الوضعيات التّواصلية

أ.د. عبد املجيد ساملي  - علم املفردات وتعليمها -املفاهيم األساسية والّضوابط املصطلحية-

 تعليمية الوحدات اإلفرادية يف مرحلة التعليم االبتدا¸  أ.د. نـبـيـلـة عـبـاس

- بناء الكفاءة املعجمية لدى املتعلم» الصغار د. فـتـيـحـة خــلـوت

 أ.د. ناصـر الظاهـري

د. سـمـيـرة بـن عـلـيـة

د. جـهـاد بـراهـيمي

د.فــازيـة تـيـقـرشـة
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افـتـتـاحـيـة

كلمة مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية - 09:0009:30

- 09:3009:45

- 09:4510:00

- 10:0010:15

- 10:1510:30

- 10:3010:45

- 10:4511:00

- 11:0011:15

- 11:1511:30

- 11:3011:45

- 11:4512:00

- 12:0012:15

- 12:1512:30

- 12:3012:45

- 12:4513:00

- 13:0013:30

: األستاذة حبيبة بودلعة

: االستاذ الطاهر لوصيف  

كلمة رئيسة قسم اللسانيات العربية واملعجميات واملصطلحات وعلم الرتجمة

رئيس الجلسة: األستاذ عبد املجيد ساملي

- املعجم وتعلّم اللغةأ.د.الحواس مسعودي

- اللغة والعلوم اإلدراكية (مفاتيح وظيفية)

- الحقول الّدالليّة ودورها يف تعليميّة الوحدات اإلفراديّة عند املتعلّم»

 يف النصوص التعليـمية الـموجهة ملتمدرسـي 

  أ.د.كــــادي نــــورة

مـنـاقـشـة

مناقشة

اسـتـراحـة

رئيس الجلسة: األستاذ الرشيف مريبعيالجلسة العلمية الثانية

- دور املعاجم املدرسية يف إثراء الرصيد اللغوي عند املتعلم»  د. فـريــدة بـالهـدة

واختتام أشغال الندوة

ّ ّ

- معايÄ انتقاء املحتوى اللّغوي اإلفرادي يف الطور االبتدا¸  د. فاطمة الزهراء زيبوش

دراسـة تحليليّة تقييمية

-التّعليم الثانوي  -السنة الثالثة آداب أÅوذجا

-Åاذج من كتاب القراءة للسنة االوىل متوسط-

-دراسة تحليلية نقدية-

- Åاذج مختارة من الطرائق الحديثة لتعليم اللغات وتعلمها -

-دراسة تحليلية مقارنة للسندات الرتبوية يف الجزائر وفرنسا

لتالميذ الطور الثا� من مرحلة التعليم املتوسط

   -آليات ترسيخه وقواعد تدرّجه

الـغـداء

-

-

د. صـلـيـحـة مــكـي


