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 2020أوث  22ًىم الظبت 

 إزطال السابط وإمكاهيت الدخىل إلى املىصت باالطم الحليلي.  2   5225-2224

 جلدًم عام2 لسئيع  املؤجمس)د. محمد بظىاس ي( 2 2225

 مساطيم الافتتاح

 كلمت مدًسة مخبر اللهجاث ومعالجت الكالم2 أ.د. طعاد بظىاس ي.

 أحمد بً بلت، البروفيظىز بالطكت إطماعيل.1امعت وهسان الافتتاح السطمي2 الظيد مدًس ج

 

 أشكال التفاعل التىاصلّيت حىل كىزوها مً خالل شبكاث التىاصل الاجتماعيتاملحىز ألاول / 

ًً َطمير عبد العال محمد طا(بسئاطت 02250-طا  02240الجلظت ألاولى 2 مً  )  أ.د. ُحَظام الّدِ

 ملداخلتعىىان ا الجامعت اطم املحاضس

سف )وىزوها" حامؾت دمشم ألاطخاذ الدهخىز محّمد ؽطا مىؽد
ُ
ت في هماذج مً ط  "(هغساث لغٍى

 ًً ألاطخاذ الدهخىز: م. ُحَظام الّدِ

 َطمير ؽبد الؾاٌ محمد
 حامؾت املىيا ـــ مصس

اَطاِث  »
َ
 في اوِؾي

ٌ
ـــ ِدَزاَطت ـــ ا ـ

َ
ىُزوه

ُ
ىّي في ِحْلَبِت الي

َ
غ

ُّ
َهاُب الل السُّ

اِب الَؾَسبّيّالاطخ
َ
َجاٌ في الِخط

َ
َفاُؽالث امل

َ
خدام وج » 

 الدهخىزة:. زحــاب شسمىطـــــي
–1حامؾت أحمد بً بلت ــ وهسان

 الجصائس

في الّخؾليم ؽً بؾد    -مىكؿ الّخىاصل الاحخماعي-أثس اليىجيىب 

11في عّل حائحت وىفيد   

 الباحث: ًىطف طماح
حامؾت أهلسة للؾلىم الاحخماؽيت 

 )جسهيا(

دزاطت أطاليب الخطاب الدًني حٌى اليىزوها في وطائط 

 الخىاصل إلاحخماؽيت

 ألاطخاذ الدهخىز: ؽسابي أمحمد
ــــــــ وهسان –1حامؾت أحمد بً بلت ـ

 الجصائس

الفاؽليت إلاكىاؽيت ملفسداث وىزوها الحجاحيت ؽبر الصفحاث 

 الفيظبىهيت الخىاصليت

 الباحث:  بً شازف  حميدي
ــــــــ وهسانحامؾت أحمد بً  –1بلت ـ

 الجصائس

الخصائص الفىيت للغت الخىاصل الخحظيظيت مً خطس وىفيد 

مىصاث الخىاصل الاحخماؽيت أهمىذحا –11ّّ  – 

 مىاكشت

 لغت الصحافت املكتىبت واملسئيت وأثسها في جىجيه الجمهىز خالل جائحت كىزوها/  ثاوياملحىز ال

 أ.د. طعاد بظىاس ي  بسئاطت طا(11225 -طا02255)الجلظت الثاهيت 2 مً  -

 عىىان املداخلت الجامعت اطم  املحاضس

 حامؾت كطس الدكتىز2  مصطفى أحمد كىبر

ت  آلياث الخطاب إلاكىاعي في ملصلاث إلاحساءاث الاحتراٍش

مللاومت حائحت وىزوها ــــ ملصلاث مساهص الدظىق في دولت كطس 

 همىذًحا

الجصائس –ؽىابت  –خاز حامؾت باجي مخ الدكتىز2  ًىطف مىصس  
لغت الخطاب إلازشادي الخىؽىي في عل حائحت وىزوها شؾازاث 

 .اللىىاث الفظائيت همىذحا

ان ؽاشىز  الدكتىز2  خرًس عبد السحمان الجلفت ـــ الجصائس –حامؾت ٍش  
كساءة في -أطلبت اللغت إلاؽالميت في عل حائحت وىزوها 

ت  -الىمظاث إلاشهاٍز

شطتالدكتىزة2 هىال بىم  
–حامؾت الؾسبي بً مهيدي أم البىاقي 

 الجصائس

ين  لغت املؾالجت إلاؽالميت لىباء وىزوها في املىكؾين إلاخباٍز

سة هذ والؾسبيت هذ  دزاطت جحليليت ملازهت–الجٍص  
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 الدكتىزة2 فاطمت ملدم
–غليزان  -املسهص الجامعي أحمد شباهت 

 الجصائس

ص ثلا ت ودوزها في حؾٍص ياجيًر فت الىعي وجىحيه الصىزة الياٍز

زطىماث باقي –الجمهىز خالٌ حائحت اليىزوها بالجصائس  

دة الشسوق اليىمي  أهمىذًحا–بىخالفت في حٍس -. 

 مىاكشت

شكيلي...( /  ثالثاملحىز ال
ّ
مثيل، الفً الت

ّ
ي الجميل2 )في ألادب، املظسح، الت

ّ
عبير الفن

ّ
ّياث كىزوها في الت

ّ
 ججل

 هاوي إطماعيل محمد زمضان د. بسئاطت طا(12240 -طا11230)الجلظت الثالثت 2 مً 

 عىىان املداخلت الجامعت اطم  املحاضس

الجصائس–املسهص الجامعي جمنراطذ  ألاطتاذ الدكتىز2. محمد بكــــادي  

ـــس شؾساء مىطلت جمنراطذ  ــــاث حائحت هــــىزوها في شؾـ  -ججليـ

الطيف؛ للشاؽس امبازن كىمني  كصيدجا ؛ كلب مىيب، ٍو

 أهمىذحا

ياجىزٍت املسهص الجامعي ؽين جمىشيذ الدكتىز2 بىطغادي حبيب ا في خطاب الّصىزة الياٍز
َ
ىُزوه

ُ
ياث و

ّ
 ججل

الدكتىز2 هاوي إطماعيل محمد 

 زمضان
 حامؾت غيرطىن جسهيا

ت  دزاطت في حمالياث إلابداؼ  -وىزوها في الخجسبت الشؾٍس

 وإشيالياث الخللي

الجصائس -امؾت أبى بىس بللاًد جلمظانح الدكتىز2 بدًس محمد  
ججسبت حائحت اليىزوها في الفيلم اللصير: في طياق الخجسبت 

املىحهت للطفل في الجصائس’’ّفيلمي في دازّي‘‘الخفاؽليت  لشؾاز   

 د. كمـــــــــال عمــــامــــــسة
الشلف  –حامؾت حظيبت بً بىؽلي 

 الجصائس

خاج الظيىمائي ؽىتر بً ججلياث خطىزة فيروض وىزوها في إلاه

 -شداد وؽبلت في شمً اليىزوها احىم بيخً أهمىذحا

 مىاكشت

شكيلي...( / ثالثاملحىز ال
ّ
مثيل، الفً الت

ّ
ي الجميل2 )في ألادب، املظسح، الت

ّ
عبير الفن

ّ
ّياث كىزوها في الت

ّ
 ججل

 أ.د مىصىزي لخضس بسئاطت طا(15220 -طا14200)الجلظت السابعت 2 مً 

 عىىان املداخلت الجامعت حاضساطم  امل

ذ  الدهخىز : فادي صلس أحمد ؽصيدة فلظطين –حامؾت بير ٍش  ججلياث وىزوها في ألاغىيت الشؾبيت الفلظطيييت 

ا الدهخىز: محمىد دن حمؾت مىس ى ا حامؾت إلىزن، إلىزن، هيجيًر  دالالث ألالفاظ في كصائد وىزوها لدي شؾساء هيجيًر

 حامؾت املىيا مصس الدهخىزة: . هدي ؽلي هىز الدًً محمد
خابي ِفي كصيدة )وىزوها ..وألازض جىلد مً  ِ

ّ
يل الى حمالياث الشَّ

حيح اؽس َحاِطم الصَّ  حدًد( للشَّ

ت  اوؾياطاث اليىزوها في الفً الدشىيلي حامؾت مىالي الطاهس طؾيدة الدهخىزة: ؽصوش هني حيًز

الجصائس -2مؾت وهسانحا الدهخىزة حبىز أم الخير ياجىزٍت   ملازبت حماليت –وباء وىزوها بؾيىن السطىماث الياٍز  – 

صة  الدهخىزة:  مغازي لٍى
غليزان  -املسهص الجامعي أحمد شباهت 

الجصائس-  

دزاطت في  -الخدفم إلابداعي الخىؽىي في عل حائحت وىزوها 

 بؾع الىماذج

 مىاكشت

عبير اللهجيّ / ألابعاد الاجتماعاملحىز السابع
ّ
 يت/اللظاهيت املسجبطت بفترة الحجس الصحي مً خالل الت

 ءد. العابد الصهسا2 بسئاطت طا(15220 -طا15225)الجلظت الخامظت 2 مً 
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ّؽىىان املداخلتّالجامؾتّاطم  املحاطس

جىوع-الليروان الباحثت2 بثيىت كّساوي   شد دازن" خطابا حجاحيا في الحجس الصحي الؾام في جىوع" 

اهتا  حامؾت بىهيذ بىهيذ جىجي أهدوهيظيا الدكتىزة2 زيتا فبًر
اوؾياطاث حائحت وىزوها ؽلى لغت ألاهدوهيظيين الىاطلين بالؾسبيت في 

 املفسداث وألاطاليب

 طلطىت ؽمان الدكتىز2 صابس محمىد إبساهيم الشسكاوي 
حائحت وىزوها وجأثيرها ؽلي لغت الطفل املؾاق ؽلليا مً وحهه هغس 

ء ألامىّزأوليا  

 الدكتىز2 عبد الحليم معصوش
املسهص الجامعي ؽبد الحفيػ 

الجصائس -بىالصىف ميلت   

ت مً خالٌ صفحاث  أثس أشمت وىزوها في الخؾابير اللهجيت الجصائٍس

 الفاٌظبىن

2 وطام فسطاض الباحثت  
ططيف  –حامؾت محمد ملين دباغين 

الجصائس –  

دزاطت  –فترة الحجس الصحي الخؾابير اللهجيت املخداولت بين ألافساد 

 MESSENGER لظاهيت جداوليت ؽً بؾد مً خالٌ الخطبيم

 الباحث2 أوع ملمىض
حامؾت مىالي إطماؽيل بمىىاض 

 اململىت املغسبيت
 البؾد الاحخماعي اللظاوي للترحمت إلى الؾسبيت في مىاهبت أشمت اليىزوها

ت في شمً "وىزوهاالحبُّ واوؾيا حامؾت دمشم الدكتىزة.2 أطماء ًاطين زشق طاجه اللغىٍّ " 

 مىاكشت

ت، الدًيّيت(املحىز الخامع ًّ  /  املصطلحاث املتعللت بىباء كىزوها )الطبّيت، الاجتماعّيت، الثلافّيت، الاكتصاد

 د. مغازي لىيصة2 بسئاطتطا(، 10230 -طا2200)الجلظت الظادطت 2 مً 

 عىىان املداخلت الجامعت اطم  املحاضس

الدهخىز: حظً مىدًل حظً ألاطخاذ 

 الؾىيل
 اصطالح الجائحت بين اللغت والفله والطب حامؾت بغداد

 الدهخىز : خليف ؽبد اللادز
 –جبظت –حامؾت الؾسبي الخبس ي 

 الجصائس

بين طىابط  11ملازبت مؾسفيت ملعجم مصطلحاث وىفيد 

 . املصطلح وملخظياث املفهىم

 الدهخىزة: .ؽـــصاش   حظييت
طيدي  -ي ليابع حامؾت حيالل

الجصائس -بلؾباض  
ت لجائحت وىزوها  ألابؾاد اللغٍى

: بالٌ صباًحيالدهخىّز  
كظىطيىت -حامؾت إلاخىة مىخىزي 

الجصائس 11  
ت الساهىت بين الىاكؿ واملىاكؿ  املصطلحاث اللغٍى

 الدهخىزة: بً ؽياد فخيحت
حامؾت مصطفى اططمبىلي 

الجصائس -مؾظىس  
ت ملصطلحاث وىزوها الاحخماؽيتالداللت الاصطالحيت الىعيفي  

2حامؾت الجصائس  الدهخىزة: طازة لؾلد  
املصطلح الطبي مً اللغت املخخصصت إلى اللغت الؾامت 

 مصطلحاث فيروض وىزوها أهمىذحا

ان -وهسان-املدزطت الؾليا لألطاجرة  الدهخىزة:  طىميت أمٍص  .املصطلحاث الجدًدة في أشمت وباء وىزوها 

 مىاكشت
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 تألاجىبيالخاص باللغاث الظادض  املحىز 

 د. بظىاس ي محمد 2 بسئاطت، طا(12200 -طا10230)الجلظت الظابعت 2 مً 

 عىىان املداخلت الجامعت اطم  املحاضس

DR. MOHAMMED 

BESNACI 
Université Lyon2 

Terminologie relative à l’enseignement durant l’urgence 

sanitaire du coronavirus : mécanismes de  dénomination 

DR. MARIA DAS 

GRAÇAS SOARES 

RODRIGUES 

Universidade  Fédéral 

Do Rio Grande Do 

Norte – Brésil 

Points de vue sur la pandémie selon différentes 

perspectives 

DR. MME AÏT MOKHTAR 

HAFIDA 
Université De Bouira 

Le Coronavirus : une pandémie ou une nouvelle culture 

chez les individus ? 

DR. MERIAM 

BENLAKDAR 
Algiers 2 University 

Sociolinguistic aspects of Covid-19 infodemic: how is 

language used to transmit health information in Arabic 

and English? 

PHD STUDENT : HADJER 

BENOUNANE 
Oran 

On the (Un)efficiency of English to Arabic Social Media 

Machine Translation in Translating Coronavirus-related 

Terminology -Applied Study   - 

E. DOCTORAT :DINE 

AMINA 
Université De Chlef 

Le rôle des réseaux sociaux dans la sensibilisation du 

public au temps du Covid 19. 

  مىاكشت 

 طا( اطتراحت12225-طا12200) 

. محمد بظىاس ي(2 زئيع امللتلى )د)البيان النهائي والتىصياث( كلمت اختتامّيت 2  طا 12225  


