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برنامج المؤتمر البحثي الدولي األول للعلوم اللغوية واألدبية
تحت شعار
اللغة بيت الوجود

من تنظيم جامعة إغدير التركية
و أكاديمية ريمار التركية

بتاري خ:
 /28-27شباط – فبراير0202 /

اإلفتتاح الساعة العاشرة يوم السبت الموافق  72فبراير 7272
كلمة رئيس الهيئة العلمية

الدكتور عثمان ترك

كلمة مدير أكاديمية ريمار
كلمة رئيس المؤتمر
كلمة رئيس الجامعة العراقية
كلمة رئيس جامعة إغدر

األستاذ عامر كابالن
األستاذ الدكتور عبد الرحمن كوزال
األستاذ الدكتور علي صالح حسين

األستاذ الدكتور محمد حقي ألما
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السبت 2022/02/27
الجلسة العلمية األولى
()00:00 –12:00
رئيس الجلسة
اسم الباحث

الدولة

عنوان البحث

جامعة تكريت

ي في شعر جاسم محمد جاسم
ُّ
التناص الشعر ُّ

المديرية العامة لتربية صالح الدين
العراق

م.م .رنـــا محمـــد
قنــبر

جامعة بغداد
العراق

الصفات الترسيخيــّة في أثر( العشــق الممنـــوع ) لخالـــد ضيـــاء

Université de BEJAIA
ALGERIE

Tradition ou modernité : Quel modèle pour le roman
?algérien

أ.د .حيدر أحمد جاسم
البحراني
أ.د .شيماء فاضل
حمودي الخزعلي

جامعة بغداد
العراق

أثر اللغة التركية في اللغة العبرية

م .د .حازم محمد حسين
حسن

جامعة بغداد
العراق

مفهوم الطبيعة في أشعار يحيى كمال

د .فاطمة سعد بادي
النعيمي

جامعة قطر
قطر

جهود اإلمام عبد الحميد الفراهي في اللغة العربية

أ .د .مبارك باللي

جامعة أدرار
الجزائر

أثر المعرفة اللغوية في فهم الحديث النبوي :بحث في النحو والداللة

د .جمال سايحي

جامعة الحاج لخضر
الجزائر

دور المناهج النقدية والعلوم اإلنسانية في توجيه الثقافة والمعرفة لدى
المجتمعات البشرية ( دراسة في التحوالت الثقافية والمعرفية المعاصرة )

جامعة د .الطاهر موالي
الجزائر

إشكالية التركيب في بنية التشبيه البليغ

اْلكاديميّة الجهويّة للتّربية والتّكوين
المغرب
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الثانية
عشر
صباحا
إلى
الساعة

د .محمد أمحدوك
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الثالثة

الباحث يحيـى شعيب

الساعة

د .هدى حسن مشيري

جامعة بغداد
العراق

استخدام الفعليين  Yeو  Icفي اللغة التركية

Researcher
KATIA
MOKRANE

التوقيت

من

د .خديجة أدري محمد
الباحث رشدي طالل
لطيف

د .محمود فوزي عبدالله الكبيسي

السبت 2022/02/22
الجلسة العلمية الثانية
()00:00 –00:00
رئيس الجلسة
اسم الباحث

عنوان البحث

مؤسسة اإلنتساب
الدولة
جامعة  02أوت  5511سكيكدة
الجزائر

الغيرية في مسبار الترجمة الدينية

جامعة أبو قاسم سعد الله – جامعة
الجزائر-0
الجزائر

المضمرات النسقية في النقد المغاربي قبل القرن الخامس الهجري
-قراءة من منظور النقد الثقافي-

ع ّزة
االستاذة الدكتورة َ
عدنان أحمد ع ِّزت

جامعة زاخو
العراق

الذائقة الصوتية والنسب المئوية
دراسة صوتية في سورة التكاثر

أ.د .خديجة زبار الحمداني

جامعة بغداد
العراق

أثر الموروث الصرفي والداللي في قرارات مجمع اللغة العربية في القاهرة -
الجموع انموذ ًجا

الساعة

د .عمر شيخ عثمان

جامعة ماروا
الكاميرون

قصص السالطين واْلمراء عند ابن بطوطة :دراسة وصفية تحليلية

الثالثة

الباحث سليم رابح
سالمي
الباحثة وفاء مدوي

جامعة الجزائر -0-
الجزائر

تحديات الترجمة في ظل التفاعل الثقافي

إلى

د .محمود فوزي عبدالله
الكبيسي
د .خليل إبراهيم عالوي

الجامعة العراقية
العراق

لغدة اْلصبهاني ومختصره في النحو -دراسة وصفية تحليلية

الباحثة بن جدو فريـــال

التوقيت

من

الباحثة سارة بوكرمة
د .سميرة محمد بن علي

أ .د .مبارك باللي

الباحثة رنا عالء بدري

د .عبد المالك بلخيري
الباحث بوخميس صنوبر
أ.د .شهــرزاد بن يــونس

الجزائر
جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة5
الجزائر

النظريات العامة والنظريات الخاصة في تعليم اللغة لغير الناطقين بها

د .بوخالفة إبراهيم

المركز الجامعي مرسلي عبد الله
بتيبازة
الجزائر
جامعة بسكرة
الجزائر

أ .د .صالح مفقوده

الخطاب الرحلي الغربي واكتشاف اآلخر
مشروع "الذخيرة اللغوية" لعبد الرحمان الحاج صالح

أ.م.د .حـــذام بـــــدر
حسين

جامعة النهرين
العراق

انهيار اْلنساق االجتماعية وانعكاسها على روايات ما بعد 0222

د .عبد الله خالد سعود
الشويرد العميري

كلية التربية اْلساسية
الكويت

نظرية اْلدب في المفهوم العربي المعاصر (مقاربات مصطلحية)
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الساعة

أ .د .مجيد خير الله
الزاملي

العراق

اإلحالة بالمعجم وإجراء التحليل النصي -التداولي

الخامسة

الباحثة خولة التادلي

جامعة محمد الخامس
المغرب

ثنائية التعدّد واالشتراك الدّاللي في حروف الجر ،بين النيابة والتّضمين واالستعارة
التبعية

Pazar: 2022\02\22
)20:00 –22:00(
Prof. Dr.Abdurahman GOÜZEL

Dr. Ahmet KAYA

HARRAN UNIVERSTY
TURKEY

"İsmet Özel'in Şiirlerinde Dil kullanımı"

Dr. Ahmet Turan
DOĞAN

HARRAN UNIVERSTY
TURKEY

Türkçede Doğal Ünlem Edatlarının Yazım
Özellikleri

Dr. Ahmet ŞAFAK

TURKEY

Suriyeli göçmenlerin Türkçe öğretimi
üzerine bir değerlendirme

Dr. Osman TÜRK

HARRAN UNIVERSTY
TURKEY

MUSTAFA KUTLU’NUN “SIR”
HİKÂYESİNDEKİ BİRLEŞİK YAPILI
FİİLLER

Dr. Ahmet ADIGOÜZEL

IĞDIR UNIVERSTY
TURKEY

ALİ BİN İSHAK’IN BÂHNÂMESİNDE FİİL
ÇEKİMLERİ VE YAPILARI
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OTURUM BAŞKANI

----22
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األحد 2022/02/22
الجلسة العلمية األولى
()22:00 –02:00
رئيس الجلسة

أ .د .مجيد خير الله الزاملي

الباحثة

هيبة بن عثمان

د .محمد عمر محمد
أبورحمة

النسق الداللي للهبة في القرآن الكريم
أهم خصائص أداة التعريف التركيبية والداللية

جامعة محمد الخامس بالرباط
المغرب

د .لطيفة ألحيان

الجهوية لمهن التربية والتكوين
المغرب

تاريخ الترجمة من منظور لساني عام

د .خالد أحمد حسن أحمد

جامعة امدرمان اإلسالمية السودان
السودان

""Aspects of Lexical and Stylistic Changes in Crisis

أ .م .أسماء خديم

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر
الجزائر

تجديد النحو العربي عند ابن رشد

د .محمد بوزكري
د .محمد سالمي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله
المغرب

بالغة الخطاب السياسي :مقاربة سيميو  -تداولية

Chercheur ALI
GUECHI Lamia
Chercheur
SAADANI Bouba

جامعة زايد
اإلمارات المتحدة
Université Badji
Mokhtar.Annaba
Université Bouzaréah
alger2
Algérie
Kilis7Aralık Üniversitesi

Dr. Bekir
Mehmetali

L’enseignement de l’homophone en F.L.E à l’université

رثاء اْلخ بين الخنساء وفَدوى ُ
طوقان
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عشر

أ .د .سعدون أحمد علي
ي
َّ
الر َبع ّ

الجامعة العراقية
العراق

مالمح قصدية اْلساليب الطلبية في القرآن الكريم :دراسة في ضوء الدرس اللساني
التداولي

إلى

فاطمة الزهراء منصف

جامعة سيدي محمد بن عبد الله
المغرب

المعجم اللغوي العربي للتعليم ماقبل المدرسي

الساعة

Dr. Naouel Boubir

– Université Badji Mokhar 5
Algérie

.L’évaluation scolaire : entraînement, aide, autonomie

الثانية

د .مح َّمد بابكر البدوي

جامعة طيبة
المملكة العربية السعودية

رآن الكريم الى اللغة اإلنجليزية في القنوات الفضائية( نقد وتوجيه)
ترجمةُ َمعاني القُ ِ

الحادية

الباحثة حفيضة العمريني

الزيتونة( تونس)
الجزائر
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
اْلردن

من

الباحث مصطفى ويداح

اْلمير عبد القادر_قسنطينة
الجزائر

نحو إعادة االعتبار للمكون الحجاجي اللغوي في الفكر الكالمي اإلسالمي
من خالل كتابات طه عبد الرحمن

الساعة

د .فايزة حسناوي
Researcher
Mohammed
Karim BETTEFAL

جامعة يحي فارس
الجزائر
Université Oran 1 Ahmed
Ben Bella
Algérie

توظيف التعابير المسكوكة في تدريس
اللغة العربية للمتعلّمين اْلتراك أنموذجا ً
Traduire la publicité, adaptation ou communication
multilingue

اْلحد 0205/20/02
الجلسة العلمية الثانية
()20:22 –21:22

د .عبد الله درامي
د .عمر سيسي
أ .د .بان صالح مهدي
الخفاجي
أ .م .د .غزوان مجيد
رشيد
المدرس المساعد ابتسام
جبر منيهل

جامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية بماكو
مالي
وزارة التربية
العراق

صعوبات نطق اْلصوات العربية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بمالي
أسباب وحلول
اثر اللواصق الصرفية في االقتصاد اللغوي دراسة موازنة بين العبرية والعربية

أ .د .هني سنية

جامعة وهران
الجزائر
المركز الجامعــــــــي الحاج موسى أق
أخمــــوك تمنراســـــت
الجزائر

احتمالية داللة المشتقات في الصياغة القرآنية
تاريخ البالغة :البالغة العربية مفهومها ونشأتها وأقسامها وأهداف تدريسها

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
المملكة العربية السعودية
جامعة لمين دباغين سطيف

أثر اللغة العربية في تمييز الحديث المقبول من المردود
دراسة تحليلية
الروايــة التّـفـاعـليّــة في صنع الخطاب السّياحي
دور ّ

د .حليمة بن مامــــــة

د .منى إزعريين

د .جمعة زروقي

منهج ّ
الطالب بن حمدون بن الحاج ،في "حاشيته على شرحِ "بحرق" على المية
اْلفعال البن مالك" .
أثر المذهب الظاهري في محاوالت تيسير النحو حديثًا

وزارة التربية الوطنية
المغرب

التعليم العمومي وحرب اللغات بالمغرب
إشكاالت ورهانات

أ.د .فائزة عبد االمير
نايف الهديب
باحثةعطية نسرين
أ  .م .كنتاوي محمد

جامعة بغداد
العراق
جامعة أحمد دراية
– أدرار-
الجزائر
Abdelhamid Ibn Badisuniversity
Algeria

الهوية الثقافية ليهود العراق في اسرائيل

د .حسين حمزة

الكلية اْلكاديميّة العربيّة للتربيّة
فلسطين
جامعة البليدة
الجزائر
Baghdad University
iraq

أ  .خالف إبتسام
Prof . Dr.
Baeiman Jalal
Ahmed

الكتابة الروائية االبداعية المعاصرة وقضايا المجتمع والوطن

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF
DISTANCE LEARNING

ي الحديث :سميح القاسم نموذ ًجا
ّ
تطور الجناس في الشعر العرب ّ
علم اْلعصاب العرفاني وتعليم اللغات
Teaching the Arabic language to non-native speakers
from a distance between reality and expectations
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الخامسة

Bouchikhi
Fatima

الساعة

أستاذ مشارك دكتور
محمد صالح الدين
أحمد فتح الباب
د.عبد المجيد السخيري

جامعة الحاج لخضر
الجزائر
جامعة قاصدي مرباح
الجزائر
جامعة المدينة العالمية
ماليزيا

إلى

د .ريــمــة
بـــرقـــــراق
الباحثة خديجة جليلي

اْلصوات الصائتة للغة العربية في الدرس الصوتي العربي القديم .
دراسة وصفية تحليلية

من

أ.م .د .ســالف
مصــطفى كامــل
الباحث رضوان بنية
الباحث مفتاح لخضاري

الجامعة العراقيّة
العراق
جامعة الجزائر 0
جامعة ابي بكر بلقايد
الجزائر

مصطلح التلتل ِة بين اللهجات والقراءات الشا ّذة

الساعة

الباحث منصور صلّه

كلية اإلعمار
السنغال

الهويات القومية في الدول العربية واشكالية المواطنة ،موريتانيا أنموذجا ،مقاربة
ثقافية في رواية تيرانجا

الثانية

رئيس الجلسة

أ .د .صالح مفقوده
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