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 والّداللة: القيم اجملتمعية اخلطابفريق البحث يف 
 اجملتمع واخلطاب وتكامل املعارف خترمب

 ابلكلية املتعددة التخصصات ابلناظور
 

 الوطنيةالّندوة 
نماذج تطبيقية على اللغة  اللسانيات والرقمنة:

 العربية

 6262ماي  62يوم 

 نـــدوةج الـــبرنام       

                                    
:الجلسة الافتتاحية  
 20: 22                                                               استــــــــــــــقــــبال الضــــــيــــــوف

 انطالق الجلسة الافتــتاحية                                                            02: 20

 حسني عبد الغني جلسة: ذ. رئيس ال 
 كلمة السيد عميد الكلية املتعددة التخصصات بالناظور                                        50: 20

 السيد مدير مختبر املجتمع والخطاب وتكامل املعارف كلمة                         55: 20

 دوة لنا ةمنسق ةكلمة السيد                                       52: 20
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ىلالجلسة العلمية ألاو   

  .يقي صد  علي رئيس الجلسة: ذ 

ـــــــالبة           
 
 سهام أكعوشمقررة الجلسة: الط

 
 ء (:، الدار البيضاكلية آلاداب والعلوم إلانسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني) لهالل دمحم ذ .   01: 01

دخلات التواصل: التشخيص والتبالعلوم العصبية الحاسوبية، الجينوم املعرفي واضطرا  
 

 (:إلانسانية، جامعة موالي اسماعيل، مكناسكلية آلاداب والعلوم  ) دكيكي عبد الواحد. ذ  55: 22

 .إلاجرائيالخوارزم اللغوي في هندسة التحليل الحاسوبي للغة الطبيعية: مدخل التنظير إلى التطبيق 
 

 معة القاض ي عياض، مراكش(:لوم إلانسانية، جاع)كلية آلاداب والذ. غازي عز الدين   22: 22

 .معالجة اللغات الطبيعية والنماذج املعرفية
 

 (:إلانسانية، جامعة موالي اسماعيل، مكناسكلية آلاداب والعلوم  ) مهديوي عمرذ.  25: 22

 اللغة العربية: التحديات والحلول.اللسانيات الرقمية وتطبيقاتها في 
 

 (:الرباط، دمحم الخامس، جامعة العلوم إلانسانية والاجتماعيةكلية )ظ حافلوي عاسماعيلي ذ.  02: 22

 .ياتاللسانيات والرقم
 

 )الكلية املتعددة التخصصات بالراشيدية ،جامعة موالي اسماعيل، مكناس(:ذ. بولعالم علي   55: 22

 اللساني. -حصائي وألاساس الهندس يلية، املنوا إلا أنظمة الترجمة آلا

 

 

   مناقشة مفتوحة                                                               22 :26
 

 شاي استراحة                                                                                          02: 26
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انية الجلسة
 
 العلمية الث

  :أبو عبد السالم إلادريس يذ. رئيس الجلسة   

الب ر مقر                              
 
 الدالي بالل  :الجلسة: الط

 
 (:إفران، ألاخوينوالعلوم إلانسانية، جامعة  آلاداب)كلية  الساهلي مريم. ةذ 55: 26

 .التقييمامتحاا تحديد املستوى إلالنتروني ملتعلمي اللغة العربية من الناطقيا بغيرها: من التصميم إلى 

 

  (بني مالل، جامعة املولى سليماننية، والعلوم إلانسا ) كلية آلادابذ. اسماعيلي علوي ادمحم  22: 02

إعداد النتب والوسائط التعليمية إلالنترونية في تعليم اللغة العربية للناطقيا بغيرها: تجربة مؤسسة 

 غرناطة بباريس نموذجا.

 

امعةةةةةةة الحسةةةةةةن الثةةةةةةاني، الةةةةةةدار ج، ENSAM)املدرسةةةةةةة الولنيةةةةةةة العليةةةةةةا لل نةةةةةةون واملةةةةةة  ن  يوســــــ  طــــــاهر ذ.  25: 20

 البيضاء(:

Traitement automatique de la parole au service de l’enseignement à distance  

 

 ، وجدة (:كلية املتعددة التخصصات الناظور، جامعة دمحم ألاول )البولحوش فاطمة  .ذة 02: 20 

 -أنموذجا–صوتي وتعلمها: املستوى ال وتعليم اللغة العربية ط الرقميةالوسائ

 

 ، وجدة (:كلية املتعددة التخصصات الناظور، جامعة دمحم ألاول )المصطفى ذ. حفاظ  55: 20

 حوسبة اللغة العربية و إشكالية الذخيرة إلالنترونية و أثرها في تعليم اللغة العربية وتعلمها

 

 ( مكناس-سألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فا) ي فتيحةيحياو ذة.  22: 52 

 أساليب التدريس وصيغ التقويم ،عن بعد وتعلمها تعليم اللغة العربية
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الثة:                                           
 
 الجلسة العلمية الث

   :جمال الدين الخضيري  .ذرئيس الجلسة 

البةمقررة الجلسة                      
 
 فاطمة الزهراء العوني : الط

 

 ، وجدة (:عة دمحم ألاول كلية املتعددة التخصصات الناظور، جام)الدمحم حسني  ذ.    25: 52    

 الرقمية: نماذج تطبيقية على اللغة العربية. الترجمةو السياق 

 

 ، جامعة دمحم الخامس، الرباط(:كلية آلاداب والعلوم إلانسانية) زهور كرام  ذة.   02: 52

 ألادب والثورة الرقمية.

 

 جدة (:، و دمحم ألاول كلية املتعددة التخصصات الناظور، جامعة )ال دمحم ملريني  ذ.  25:55

إلى التداول العربي: في بناء املصطلح النص ي باملتشع الرقمي انتقال النص  
 

   مناقشة مفتوحة     25:55

 الجلسة الختامية:

 العمري عبد الحق رئيس الجلسة: ذ. 
وصيات

 
 تالوة الت

نظيمية
 
 كلمة اللجنة الت

ــــــــــيوفكـــــل  ـــــمـــــة الض 

نظيميةالعلمية وا ــةاللجن
 
 لت

 بولحوش مة فاط .ةمنسقة الندوة: ذ

ذ. جمال الدين  -

 الخضيري 

 

 ذ. عبد هللا الندالي -

 حسني دمحمذ.  -

 ي ميموا العزوز  -

 حسني عبد الغنيذ.  -

 مصطفى حفاظذ.  -

 العمري عبد الحق ذ.  -

  ذ. أبو عبد السالم إلادريس ي -

 ذ. علي صديقي  -

 الوهابيذ. فريد ملريني  -
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 واملراكز املشاركة تبعا للبرنامج معاتالجا
 جامعة دمحم ألاول، وجدة -

 دمحم الخامس، الرباطجامعة  -

 جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، فاس -

 مكناس -فاس جهوي ملهن التربية والتكوين لجهةاملركز ال -

 ، بني مالل جامعة املولى سليمان -

 امعة موالي إسماعيل، مكناسج -

 عياض، مراكش القاض يجامعة  -

 معة الحسن الثاني، الدار البيضاءجا -

 جامعة ألاخوين، إفران -

 
 هيئة الّندوة    

 عميد الكلية: ذ. علي أزديموس ى -

ف بالبحث العلمي والّتعاون: ذ. دمحم أتونتي -
ّ
 نائب العميد املكل

 إلادريس ي أبو عبد الّسالم. : ذالشؤون البيداغوجيةبب العميد املكلف ئنا -

 ني الوهابير: ذ. فريد ملريمدير املختب -

 مسؤول اللجنة الّتنظيمية: ذ. علي صّديقي -

 فالمة بولحوش. ة ا: ذتالّندوة ومقّرر  ةمنّسق -

ية: ميمون العزوزي  -
ّ
قافية بالكل

ّ
مسؤول الشؤون الث

 


