
 

 

 

 

 

 :مؤتمر دولي

 للغة العربية معجم الدوحة التاريخي

 في مجاالت اللسانيات التطبيقية  االستثمار و تحوالت املعنى 

 

 ديباجة: -1

يعّد مشروع بناء معجم تاريخي للغات من أهم املشاريع العلمية والحضارية الكبرى في كل املجتمعات، خاصة 

ومراحل تطورها وتفاعلها مع اللغات األخرى التي احتكت  هذه اللغات  ل   التأريخأن هذا النوع من املعاجم يسهم في  

ة واألدبية كثيرا من املعطيات اللغوية والثقافية  ويوفر للباحثين والدارسين على اختالف تخصصاتهم اللغويبها،  

  والحضارية.

وغير  لغوية  العطيات  املالكبير واملنجز الفعلي ملعجم الدوحة التاريخي وما يوفره من    جهد ويتضح، من خالل ال

خي  بعضها مرتبط بأساس بناء املعجم التاريبحث العلمي وقضاياه املتنوعة،  ختلفة، أهمية ربطه بالاللغوية امل

، وبعضها مرتبط باالستثمار وتوظيف معطياته في مجاالت  قضايا املعنى بين الثبات والتطور يمكن أن نسميها 

 . قضايا االستثمار. يمكن أن نسميها اللسانيات التطبيقية

القضايا   للصنف األول من  ل 
ّ
تقل مشكلة  بقضية تحّول املعنىنمث إذ ال  املعاجم  "تحّول  ،  في صناعة  املعنى" 

؛ فإذا كان املعنى في السياق األدبي يتعلق بالتحوالت  عامة   عن املشكالت األخرى في صناعة املعاجمالتاريخية  

من   املقصود  ببيان  ُيعنى  املعجمي  السياق  في  فإنه  النصوص؛  تعتور  التي  ضمن  االجمالية  املفردة  لكلمات 

ة، وذلك ألّن االتساع في ألفاظ اللغة العربية يمثل خصيصة مميزة لها  سياقاتها التاريخية والفكرية والثقافي

تتيح تعدد أوجه الداللة فيها، مما يجعل املعاني املتولدة عن األلفاظ وفية للتجدد والتنوع بين الحقيقة واملجاز،  

 عجمية التاريخية.أمام الصناعة املتحديات  وبين الثبات والتحول، وبين السياق واملقام... وكل ذلك ينطوي على  

ليا في مجاالت  مهذا املعجم توظيفا ع  توظيفمتعددة، ترتبط بسبل    تحّديات"،  قضايا االستثماروتطرح "

 ، من قبيل:اللسانيات التطبيقية



 

 

تعليم العربية وتعلمها؛ سواء للناطقين بها أو بغيرها، حيث يغدو املعجم املدخل األساس واملكون الرئيس في   -

العملية، وال يستغني عنه أطرافها )معدو البرامج واملقررات، واملدرسون، واملتعلمون(. وفي هذا الصدد  هذه  

املستويات   حسب  تعليمية  تربوية  طبيعة  ذات  معجمية  قوائم  مدونات  إعداد  إلى  ملحة  الحاجة  تصبح 

 املختلفة.

منصا  - إعداد  بدوره  يفرض  ذاتي  تعلم  من  يفرضه  وما  اإللكتروني  باملعجم التعليم  تعنى  إلكترونية  ت 

)املفردات( تعليما وتدريبا وتوظيفا من خالل تطبيقات إلكترونية تتضمن جمال وفقرات ونصوص مع تمارين  

 تطبيقية تمكن املتعلمين من فهم كل مفردة وتوظيفها في جمل وسياقات مختلفة. 

  .رجمةوفي الت وسبل استثمار املعجم التاريخي في ذلك بأصنافهتحليل الخطاب  -

املعاجم املتخصصة؛ حيث يمكن االنطالق من معجم الدوحة التاريخي في إعداد معاجم حسب املوضوعات    -

معجم   قبيل:  من  املختلفة،  معجم    املصطلحاتواملجاالت  معجم    املصطلحاتاألدبية،  السياسية، 

 ..التربوية.. املصطلحات، معجم الفلسفية املصطلحاتالدينية، معجم  املصطلحات 

 

 محاور املؤتمر : -2

التي تواكب معجم الدوحة التاريخي للغة العربية من  املوضوعات هذه ي ضوء كل ما تقدم، نقترح مقاربة  وف

 خالل محورين كبيرين: 

 املحور األول: قضايا املعنى بين الثبات والتطور، وفيه يمكن الحديث عن محاور فرعية:

 التاريخي وقضية تطور اللغة العام؛ صناعة املعجم   •

 صناعة املعجم التاريخي وقضية تحوالت املعنى؛ •

 ، وفيه يمكن الحديث عن توظيف معجم الدوحة التاريخي في: االستثماراملحور الثاني: قضايا 

 تعليم العربية للناطقين بها وبغيرها؛ مجال  •

 مجال تحليل الخطاب والترجمة، •

 . املعاجم املتخصصة مجال •

 

 شروط املشاركة: -3

كون البحث أصيال معدا على نحو خاص للمؤتمر، وأال يكون قد نشر جزئيا أو كليا، أو  يأن  يشترط  -أ

إلى أية   نشر ما يشبهه في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية، أو قّدم في أحد املؤتمرات العلمية أو

 جهة أخرى؛ 

رسل الورقة البحثية كاملةترسل  -ب
ُ
 امللخصات. ، وال ت



 

 

البحثّية  تتألف   -ج يتراوح  الورقة  كلمات  مجموع  الهوامش  كلمة  8000و    6000بين  من  ذلك  في  بما   ،

 .  واملراجع

كتب الورقة البحثية وفقا للشروط املحددة  -د
ُ
 .(ينظر شروط كتابة الورقة في الوثيقة املرفقة)ت

  -ه
ُ
 (. كحد أقص ى كلمة 70 –( للباحث  في حدود CVبالّسيرة العلمّية ) يةالبحثالورقة رفق ت

 
 

 التحكيم العلمي: -4

 تخضع جميع األوراق البحثية للتحكيم العلمي.

 لغات املؤتمر:  - 5

 .تعتمد األوراق املقدمة باللغتين العربية أو اإلنجليزية

 

 انعقاد املؤتمر:  - 6

 اململكة املغربية؛  ،مكناس –إسماعيل  موالي   جامعةب –حضوريا   -  ينعقد املؤتمر -

 ؛ إلقامة والتغذية طيلة أيام املؤتمرتكاليف السفر وا تتحمل الجهة املنظمة -
 

 مواعيد مهمة: -7

قبل امللخصات الستقبال األوراق البحثية: آخر أجل  2023  يناير 15 -
ُ
 . الكاملة، وال ت

 . املقبولة األوراق البحثية للرد على آخر أجل   :2023  مارس 30 -

 .انعقاد املؤتمرتاريخ ،  2023 ي ما   11 - 10 – 09 -
 

 النشر:  -8

 
ُ
 نشر األوراق البحثية في صورتها النهائية في كتاب املؤتمر.ت

 

 معلومات إضافية:  -9

 منسقو املؤتمر: 

 قطر(  -عجم الدوحة التاريخي للغة العربية التنفيذي مل راملدي) أ.د عزالدين البوشيخي-

 ( املغرب  -سماعيل، مكناسإ، جامعة موالي اآلداب والعلوم اإلنسانية)عميد كلية  أ.د محمد لروز -

 ( املغرب -مكناس سماعيل،إ ، جامعة موالي )مدير املدرسة العليا لألساتذة أد. محمد أمين-

علوي   - اسماعيلي  محمد  والديد  أ.د  واللسانية  األدبية  الدراسات  مختبر  السلطان    ،كتيكيةا)مدير  جامعة 

 (. املغرب -بني مالل، موالي سليمان

 مكان انعقاد املؤتمر:  -10

 . اململكة املغربية -مكناس، جامعة موالي إسماعيل

 

 



 

 

 :التواصل مع اللجنة املنظمة -11

 :إلى واملرفقاتالكاملة ترسل األوراق البحثية 
lab.conference2023@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 املشاركة استمارة 
 

 

 االسم الكامل )باللغة العربية(:

..................... ........................................................................................ ...................................................... 

 االسم الكامل )باللغة الالتينية كما في جواز السفر: 

............................................................................................................. ...................................................... 

 الصفة األكاديمية:

........................... .......................... ................................................................. ............................................. 

 البريد اإللكتروني: 

.................................................................. ............................................ ..................................................... 

 (الهاتف )متضمنا الرمز الدولي

.................................................................. ............................................ ..................................................... 

 عنوان البحث: 

 ............................................................................. ................................. ..................................................... 

 املحور:

....................................................................................................... .......................................................... .. 
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  معايير النشر 

 :وفقًا لما يليفي كتابة الورقة البحثية  تعتمد المواصفات الشكلية والموضوعية 

نشر  :أولً  • وسيلة  أيا  في  يشبهه  ما  نشر  أو  كليًا  أو  نشر جزئيًا  قد  يكون  وأّلا  أصيًًل،  البحث  يكون  أن 

 .األخرىة إلكترونية أو ورقية، أو قدام في أحد المؤتمرات العلمي
 .للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية (.C.V) أن يرفق البحث بالسيرة العلمية :ثانيًا •
 :ةتين يشتمل البحث على العناصر اآلأ حباذ ي   :ثالثًا •

 كلمة. 70في حدود  عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية، وتعريف موجز بالباحث  .1
 (Key Words) كلمة، والكلمات المفتاحية 100العربية واإلنكليزية في نحو الملخاص التنفيذي باللغتين  .2

بعد الملخاص، ويقدام الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة، والطرق المستخدمة 

 .في بحثها، والنتائج التي توصال إليها البحث 
ة النقدية لما سبق وك تب عن الموضوع، بما تحديد مشكلة البحث، وأهداف الدراسة، وأهميتها، والمراجع .3

والتحليل   أطروحته،  أو  البحث  فرضية  مواصفات  وتحديد  البحث،  مجال  في  ما صدر  أحدث  ذلك  في 

والنتائج، واّلستنتاجات. على أن يكون البحث مذياًًل بقائمة المصادر والمراجع التي أحال إليها الباحث،  

)األجنبية( في حال العودة    ي القائمة بيانات البحوث بلغتها األصليةأو التي يشير إليها في المتن. وتذكر ف

 .إلى عدة مصادر بعدة لغات 
العربي لألبحاث أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاّلت المرجعية الذي يعتمده المركز .4

 (.: أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجعفي األدنى ملحق )انظر ال
يراوح عدد كلمات البحث، بما في ذلك المراجع في اإلحاّلت المرجعية والهوامش اإليضاحية، وقائمة   .5

 . كلمة 8000-6000المراجع وكلمات الجداول في حال وجودها، والملحقات في حال وجودها، بين 
يقة التي  في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادّلت أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطر .6

، كما يجب إرفاقها بنوعية  (Word) أو وورد  (Excel) استغلت بها في األصل بحسب برنامَجي إكسل

أيًضا مستقل  ملف  في  أصلية  كصور   .جيدة 
 
المختصين   :رابعًا - القراء  من  )محكامان(  قارئان  به  يقوم  تام،  سري  تحكيم  إلى  بحث  كلا  يخضع 

 اختصاًصا دقيقًا في موضوع البحث، ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله.  

 قائمة المصادر والمراجع

ًل: تُعّد قائمة المصادر والمراجع في قسمين على الشكل اآلتي:  أوَّ

 بالعربيّة  أّوًل:
 ثانيًا: بغير العربيّة

ا    عنوان الكتاب أو المجلّةفي الهوامش وقائمة المراجع العربياة، ينبغي أن يكون  ثانيًا:   في  بالخطا العريض. أما

 بالخطا المائل.  عنوان الكتاب أو المجلةالهوامش وقائمة المراجع بغير العربياة في كتب  

 .ت رقام الحواشي في أسفل كلاِّ صفحةثالثًا: 

تكون اإلحاّلت في الحواشي مختصرة، وّل ت عاد فيها جميع المعلومات التوثيقياة التي في قائمة المصادر   رابعًا:

 والمراجع، ولكن ي حدَّد فيها رقم الصفحة أو الصفحات المستشَهد بها. 

 مثال: 

 . 227، ص الثقافة العربيّةنبيل علي: 



 

 

 . 129محمد حسن: "األمن القومي"، ص 

 الكتب .1

ًّل واّلسم ثانيًا. مثال: عباس، إحسان أو ضيف، شوقي  المؤلافاسم   ، عنوان الكتابأو حسين، طه(   ،)اللقب أوَّ

ر، الطابعة )مكان الناشر: النااشر، تاريخ الناشر(، كما يلي  :اسم المترجم أو المحرا

)الكويت: المجلس الوطنيا للثاقافة    265، سلسلة عالم المعرفة  الثقافة العربية وعصر المعلومات نبيل،  ،عليا 

 .(2001والفنون واآلداب، 

حيدر حاج إسماعيل  ترجمة   السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة، ناش،  ،كيت 

 .(2013)بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 

المشرف   ف الرئيس أو المحرر أوالكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثًلثة مؤلفين، ي كتب اسم المؤلفي  

 على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون". مثال:  

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،   4 ، طتحليل مضمون الفكر القومّي العربيّ  ،[وآخرون ]ياسين    ،السيد 

1991  ) 

 الدوريات .2

. ات م الصافحارقأ، المجلاد و/أو رقم العدد )سنة الناشر(،  اسم المجلّة ،"اسم المؤلاف، "عنوان الداراسة أو المقالة

 مثال:  

 .149-129(، ص 2009) 1، العدد 15، المجلد ستراتيجياتا ،"حسن، "األمن القوميا العربيا  ،محمد 

 المنشورات اإللكترونية .3

جد(، "عنوان المقال أو التقرير"، اسم الموقع اإللكتروني، تاريخ النشر ) جد(، شوهد في: اسم الكاتب )إن و  إن و 

 :مثال ....http://www :، في9/8/2016

الجزيرة نت،   ترامب"،  الخارجية األميركية على طريقة  "السياسة  هِّل،  ، شوهد في  7/8/2016كريستوفر 

 http://bit.ly/2aOCz9M :، في9/8/2016

على   تنشر  سلسلة  وجود  حال  )مثالفي  سميك  بخط  ت كتب  اإللكتروني،  موقف :الموقع  تقييم   أو تقدير 

 ....، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، دراسات أو تحليل سياسات أو حالة

إذا جرى اّلقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دولي أو عن مجلة دورية تنشر على اإلنترنت، ت ذكر بيانات  

اإلصدار )كتاب، مجلة، تقرير(، ولكن ي ضاف الرابط اإللكتروني بعد البيانات المعتادة لنشر النشر حسب نوع  

 .تلك اإلصدارات مع ضرورة ذكر رقم الصفحة التي جرى اّلقتباس منها

يتعين ذكر الرابط كامًًل بحيث يوصل القارئ إلى الصفحة اإللكترونية التي جرى اّلقتباس منها مباشرة وليس  

 .ن العام للموقعإلى العنوا

اإللكترونية الروابط  ر  "م ختصِّ خًلل  من  اإللكتروني  الرابط  اختصار   e.g. Bitly or Goo.gl) "يتعيان 
Shortener). 

 

 

http://bit.ly/2aOCz9M

