تقيم جامعة 20أوت  1955سكيكدة في(الجزائر) وجامعة ماردين ارتقلو (تركية) ودار شرفات
للنَّشر والدِّراسات ومجلَّة المنصَّة للعلوم واللُّغات واآلداب
بين  23/22/21نوفمبر 2022
المؤتمر االفتراضي الدولي األول حول
قضايا اللسانيات العربية بين األصالة والمعاصرة
برعاية الرئيس الشرفي لكل من:
رئيس جامعة جامعة 20أوت  1955سكيكدة ( الجزائر)
(تركية)

رئيس جامعة ماردين أرتقلو

االستاذ الدكتور :توفيق بوفندي المحترم
المحترم

األستاذ الدكتور :إبراهيم أوزجوشار

مدير دار شرفات للنشر والدراسات (تركية)
المحترم

األستاذ المساعد الدكتور :مهنا بالل الرشيد

رئيس تحرير مجلة المنصة
االستاذ الدكتور إبراهيم أحمد الديبو المحترم

المنسق العام للمؤتمر:األستاذ الدكتور عثمان رواق عميد كلية اآلداب واللغات جامعة سكيكدة
الجزائر
رئيس المؤتمر :د .نضيرة بن زايد
رئيس اللجنة التنطيمية :األستاذ المساعد عمار مقدم

جامعة سكيكدة الجزائر

رئيس اللجنة التنظيمية :األستاذ المساعد الدكتور متين شريف أوغلو
أرتقلو تركية
رئيس اللجنة التنظيمية :األستاذ المساعد الدكتور :مهنا بالل الرشيد
ومجلة المنصة ماردين تركية

جامعة ماردين
عن دار شرفات للنشر

الهيئة المن َّظمة األولى :جامعة 20أوت  1955سكيكدة ( الجزائر)
هي جامعة جزائرية تقع في مدينة سكيكدة موزعة على موقعين موقع رئيسي (
الحدائق) وموقع (عزابة)
أنشئت بموجب المرسوم التنفيدي رقم  223-98سنة  1998كمركز جامعي ،ثم
ارتقت في  18سبتمبر  2001بموجب المرسوم التنفيدي رقم  272-01إلى جامعة
ليطلق عليها اسم جامعة  20أوت  1955خالل زيارة رئيس الجمهورية لها ،في 20
أوت  2005إحياء لذكرى هجومات الشمال القسنطيني.
الهيئة المن َّظمة الثانية  :جامعة ماردين أرتقلو(تركية)
هي واحدة من  17جامعة جديدة ،تم إنشاؤها بموجب القانون رقم  5662بشأن تنظيم
مؤسسات التعليم العالي والمرسوم بقانون بشأن أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات
التعليم العالي وقانون تعديل الرسوم البيانية المرفقة بمرسوم قانون هيئة األركان
العامة وإجراءاتها ،وتمت الموافقة عليه في  28مايو . 2007وهي تقع في محافظة
ماردين ،بدأت بالمهمة التعلمية في العام الدراسي ما بين سنة  2008-2007مع
 1104من الطالب .تهدف جامعتنا إلى المساهمة في البيئة االجتماعية والثقافية
للمنطقة بشكل عام ،وللمحافظة التي تتواجد فيها بشكل خاص ،وإلى إقامة الجسور
بين بالدنا وبين جامعات الشرق األوسط والمغرب العربي.
الهيئة المن َّظمة الثالثة :دار شرفات للنَّشر والدِّراسات

صة للعلوم واللُّغات واآلداب؛ مجلَّة
(وما يتبع لها من
ِّ
مؤسسات بحثيَّة مثل :مجلَّة المن َّ
علميَّة فصليَّة مح َّكمة ،ISSN: 2757-5918مركز الفكر الجديد للبحوث
والدِّراسات).
دار شرفات للنَّشر والدِّراسات دار دوليَّة مر َّخصة في تركيا؛تنشر المؤلفات
الرصينة في أبواب العلم والفكر والنقد واإلبداع ،ويشرف عليها مجموعة من
َّ
األكاديميين العرب العاملين في جامعات عربيَّة ومراكز بحثيَّة دوليَّة متعدِّدة ،ولها
ِّ
أنشطة بحثيَّة وأكاديميَّة كثيرة ،وقد نشرت ما يربو على ( )100كتاب في أبواب
المعرفة واإلبداع خالل المنصرم وهذا العام.

مؤتمر قضايا اللسانيات العربية بين األصالة والمعاصرة
ديباجة المؤتمر
بأهميَّة بالغة في كثير من الجامعات
الراهن ِّ
تحظى الدِّراسات ِّ
اللسانيَّة في وقتنا َّ
العالميَّة ومراكز البحث العلمي ِّ بعد مئة سنة تقريبًا من انطالق ثورتها الحديثة ،الَّتي
أسَّستها جهود فرديناند دو سوسير ،بعدما قامت على ركيزتين رئيستين؛ هما :دراسة
اللسانيَّات الحديثة؛ لفهم الواقع اللُّغوي ِّ الحديث؛
فقه اللُّغات القديمة المقارن ،وتأسيس ِّ
فكتب أطروحته في الدُّكتوراه حول اللُّغة السَّنسكريتيَّة ،ث َّم نشرت محاضراته في
اللسانيَّة الحديثة منه ًجا حصيفًا مح َّب ًبا لدى كثير
اللسانيَّات العا َّمة،فغدا منهج الدِّراسات ِّ
ِّ
من الباحثين برغم كثرة مناهج الدِّراسات اللُّغويَّة واألدبيَّة ،وراحت تزداد عناية األمم
نظرا لدوره الكبير في رسم مالمح الهويَّة اللُّغويَّة في الحضارات
بهذا المنهج ِّ
اللساني ِّ ً
القديمة والتَّأصيل لها ،والكشف عن التَّفاعل الثَّقافي ِّ ووشائج القربى بين كثير من
اللسانيَّات
اللُّغات والحضارات العالميَّة قديمة وحديثة؛ لذلك تعتني األمم بجهود علماء ِّ
نظرا لدورهم الكبير في ترسيخ الهويَّة الثَّقافيَّة وتمتين عالقات التَّفاعل الثَّقافي ِّ من
ً
اللسانيَّة في التَّأليف والتَّرجمة وتأويل المنتج الثَّقافي ِّ في هذه البقعة
خالل جهودهم ِّ
اللسانيَّات العا َّمة في وقتنا
تفرعت ِّ
كله أي ً
الجغرافيَّة من العالم أو تلك؛ ولهذا ِّ
ضا َّ
واللسانيَّات الجنائيَّة ولسانيَّات
كاللسانيَّات التَّطبيقيَّة
الراهن إلى لسانيَّات كثيرة؛
ِّ
ِّ
َّ
واللسانيَّات
واللسانيَّات الدَّالليَّة
واللسانيَّات الثَّقافيَّة
واللسانيَّات النَّقديَّة
التَّرجمة
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
المقارنة.

اللسانيَّة المتعدِّدة قديمة وحديثة ،وال
أهميَّة الدِّراسات ِّ
ينطلق هذا المؤتمر من ِّ
اللسانيَّات العربيَّة المعاصرة وحسب ،بل يمنح جهود الكثير من
يكتفي بالتركيز على ِّ
صا بها؛ َّ
اللسانيَّة المعاصرة-من ناحية
ألن هذه الجهود ِّ
ِّ
اللسانيين المحدثين اهتما ًما خا ًّ
أولى-امتداد لجهود تراثيَّة قديمة؛ تمثَّلت بظهور ترجمات لسانيَّة لمؤلَّفات قديمة؛
كترجمة كتاب كليلة ودِّمنة في العصر العبَّاسيِّ ،واكتشاف نقوش لسانيَّة بلغات متعدِّدة
الرافدين ،ويأتي هذا
كل من سورية ومصر واليمن والجزيرة العربيَّة وبالد َّ
في ٍّ
تقديرا ِّللسانيَّات العربيَّة المعاصرة عمو ًما ،وال سيَّما جهود
المؤتمر-من ناحية ثانيةً -
اللسانيَّات المتعدِّدة
اللسانيَّات العرب على اختالف مشاربهم واهتماماتهم بفروع ِّ
علماء ِّ
اللساني ِّ العربي ِّ وتحليله وتمحيصه ومقارنة ظواهره
الَّذين دأبوا على دراسة التُّراث ِّ
وقضاياه بشبيهاتها لدى الغربيِّين مع تسليط الضَّوء على بعض ماأخذه أهل
اللسانيَّة؛ومن هنا كان
االستشراق من التُّراث العربي ِّ وظواهره وقضاياه ومناهجه ِّ
ي الَّذي دفع أهل ِّ
ي ِّ
اللسان ُّ
التَّالقح العلم ُّ
اللسان العربي ِّ إلى تثبيت التُّراث العربي ِّ
وحفظه من الضَّياع من خالل بثِّه وفهمه واستقصاء بعض ظواهره ومناهجه وقضاياه
مدونات العرب القديمة والحديثة الَّتي تكشف عن الجهود
العلميَّة والمنهجيَّة في َّ
اللسانيَّة العا َّمة ،الَّتي َّ
اللسانيُّون
العربيَّة األصيلة في ميدان
اطلع عليها ِّ
المدونات ِّ
َّ
العرب أو ترجموها أو شرحوها أو نقدوها أو دبجوها أو قارنوها بغيرها من
مدونات األمم األخرى الَّتي َّ
اطلعوا عليها.
المدونات العربيَّة أو َّ
َّ

أهداف المؤتمر:
سانيين العرب في
اللساني ِّ العربي ِّ ودراسة جهود ِّ
-1تأصيل الدَّرس ِّ
الل ِّ
مدوناتهم التُّراثيَّة.
َّ
اللسانيَّات الحديثة والمعاصرة.
-2تسليط الضَّوء على فروع ِّ
اللسانيَّات العا َّمة قديمة
االطالع على جهود األمم األخرى في مجال ِّ
ِّ -3
وحديثة.
اللسانيَّة العربيَّة المعاصرة على مستويات :التَّأليف
صة بالجهود ِّ
-4العناية الخا َّ
اللسانيَّة المقارنة والتَّفاعل الثَّقافي ِّ بين األمم المتعدِّدة.
والتَّرجمة والتَّأويل والدِّراسات ِّ
سانيين العرب قديمة وحديثة والوقوف على منهجيَّتهم
مدونات ِّ
-5القراءة في َّ
الل ِّ
اللسانيَّة في التَّأليف والتَّرجمة والتَّأويل ومناهج البحث العلميِّ.
ِّ
محاور المؤتمر:

والمدونات
اللسانيَّات العربيَّة القديمة في النُّقوش والوثائق األثريَّة
 -1مالمح ِّ
َّ
التُّراثيَّة القديمة.
اللسانيَّات المقارنة والتَّفاعل الثَّقافي ِّ بين الحضارة العربيَّة وحضارات
ِّ -2
األمم األخرى قديمة وحديثة.
 -3لسانيَّات التَّرجمة .وتطبيقاتها في الدِّراسات المعاصرة.
 -4لسانيَّات التَّأويل بين الفلسفة وعلوم الدَّاللة.
اللسانيَّات العربيَّة وتحدِّيات المنهج وقضايا البحث العلمي ِّ المعاصرة.
ِّ -5
اللسانيَّات العربيَّة المعاصرة وآفاقها المستقبليَّة.
 -6واقع ِّ
اللسانيَّات العربيَّة المعاصرين ( :ت َّمام حسَّان،حسين
 -7جهود أعالم ِّ
الرحمن الحاج صالح ،فايز الدَّاية  ،كريم حسين ناصح الخالدي ،منذر
صار،عبد َّ
ن َّ
عيَّاشي ....وغيرهم).
اللسانيَّات التَّطبيقيَّة وتعليميَّة اللُّغة العربيَّة ألبنائها وللنَّاطقين بغيرها.
ِّ -8
اللسانيَّات التَّطبيقيَّة في (النَّحت والتَّعريب والتَّرجمة والتَّرادف
-9قضايا ِّ
طور الدَّاللي).
والتضادَّ واالقتراض اللُّغوي ِّ والتَّ ُّ
اللسانيَّات العرفانيَّة ومظاهرها في النَّحو العربي ِّ والنَّقد والبالغة والمعجم
ِّ -10
والدَّاللة.
-11العربيَّة المعاصرة وتحدِّيات العولمة وآفاق المستقبل اللُّغوي ِّ (األمن
ي أو اللُّغة السِّيابرنيطيقيَّة.)...
اللُّغو ُّ
ي واألمن السِّيبران ُّ
ي واألمن الثَّقاف ُّ

اللجنة العلمية:
الصفة
رئيسا

الرتبة
أستاذ دكتور

الوظيفة
أستاذ جامعي

المؤسسة
جامعة ماردين أرتقلو -تركية

االسم واللقب
إبراهيم أحمد الديبو
أحمد حساني

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة الوصل  -اإلمارات

حمدي عبد الحميد

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة الوصل  -اإلمارات

إسالم ماهر عمارة

عضوا

أحمد عفيفي

عضوا

أستاذ مساعد
دكتور
أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة القاهرة مصر

أستاذ جامعي

جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية

أستاذ دكتور
أستاذ محاضر
أستاذ مساعد

أستاذ جامعي
أستاذ جامعي
أستاذ جامعي

جامعة قطر – قطر
جامعة20أوت1955سكيكدة الجزائر
جامعة ماردين أرتقلو -تركية

أحمد طعمة حلبي
أم العز سهام
إسالم جانكير

عضوا
عضوا
عضوا

إياس غالب الرشيد

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة أتاتورك أرض روم -تركية

بخشان صابر حمد

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة سورون – أربيل -العراق

بوترعة بشرى
بوزناد هاجر
جيهان بلمولود

عضوا
عضوا
عضوا

أستاذ محاضر
أستاذ مساعد
أستاذ محاضر

أستاذ جامعي
أستاذ جامعي
أستاذ جامعي

جامعة20أوت1955سكيكدة الجزائر
جامعة20أوت1955سكيكدة الجزائر
جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

حسين بوبلوطة

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

حسين كريم ناصح الخالدي

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

كلية البنات  -جامعة بغداد العراق

خالد توكال

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة الوصل – اإلمارات العربية المتحدة

خالد عدواني

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة ماردين أرتقلو -تركية

الشاذلي سعدودي

عضوا

استاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة يحي فارس المدية الجزائر

خليفة بوجادي

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة الوصل -اإلمارات العربية المتحدة

ربيحة العلمي

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

زهير بوخيار

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

سفيان بوعنينبة

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

سفيان لحمانص

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

سمير الشيخ علي

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة ماردين ارتقلو -تركية

سيسطة أحمد سليم

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

الشريف ميهوبي
عامر الجراح

عضوا
عضوا

أستاذ دكتور
أستاذ مساعد

أستاذ جامعي
أستاذ جامعي

المركز الجامعي بريكة – الجزائر
جامعة ماردين أرتقلو -تركية

دكتور
عبد السالم جغدير

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة  -الجزائر

عبود حميودة

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة  -الجزائر

فاطمة العازمي

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة الكويت -الكويت

كارك منير

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

لعشوري توفيق

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

لكحل لياس

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

متين شريف أوغلو

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة ماردين أرتقلو -تركية

محمد الفارس

عضوا

دكتور
أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة ماردين ارتقلو -أرتقلو

دكتور
محمد سعيد ربيع الغامدي

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة الملك عبد العزيز-جدة  -السعودية

محمد بوادي
محمد رشيد

عضوا
عضوا

أستاذ دكتور
أستاذ دكتور

أستاذ جامعي
أستاذ جامعي

جامعة محمد األمين دباغين سطيف الجزائر
جامعة ماردين أرتقلو  -تركية

مشطوف سفيان

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

مهدي عرار

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة بئرزيت  -فلسطين

مهنا بالل الرشيد

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة ماردين ارتقلو -تركية

دكتور
ناصر الحريص

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة القسيم – المملكة العربية السعودية

نجوى فيران

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة محمد األمين دباغين سطيف الجزائر

نضيرة بن زايد

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

هدى بن عزيزة

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

هشام صويلح

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة20أوت  1955سكيكدة -الجزائر

وسام علي الخالدي

عضوا

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة الكوفة – العراق

* اللجنة التنظيمية:
االسم واللقب

الصفة

الرتبة

الوظيفة

المؤسسة

عمار مقدم

رئيسا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

إبراهيم بوناب عصام

عضوا

أستاذ مساعد دكتور

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

أستاذ مساعد دكتور

أستاذ جامعي

جامعة ماردين أرتقلو -تركية

أنيس فياللي

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

حسين زويد

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

حليمة بوالريش

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

رياض مسيس

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

سامر الكاطع

عضوا

أستاذ مساعد دكتور

أستاذ جامعي

جامعة ماردين أرتقلو -تركية

سعاد مزيان

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

سعيدة خلوفي

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

سفيان جغدير

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

فاطمة نصير

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

كريمة لغريب

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

مسعودة عاشوري

عضوا

مهندس إعالم آلي

مهندس إعالم ألي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

نهاد مسعي

عضوا

أستاذ محاضر

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

هاني بوعسلة

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

زهية عيوني

عضوا

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة 20أوت  1955سكيكدة الجزائر

إبراهيم الشلبي

لُغات المؤتمر:
تقبل البحوث المقدَّمة لهذا المؤتمر بشرط أن تكون ضمن محور من
محاور المؤتمر ،وتكتب بواحدة من اللُّغات اآلتية :اللُّغة العربيَّة ،اللُّغة
اإلنكليزيَّة ،اللُّغة الفرنسيَّة ،اللُّغة التركيَّة ،اللُّغة الكرديَّة.
إعداد المل َّخص والبحث الكامل:
بخط ( Sakkal
 -1يكتب مل َّخص البحث في محور من محاور المؤتمر ِّ
( )Majallaحجم  16نقطة) لمتن البحث باللُّغة العربيَّة وحجم (10
نقطة) للهامش ،وخط (( )Times New Romanحجم  14نقطة) لمتن
البحث (وحجم  10نقطة) للُّغات األخرى.
 -2يكتب المل َّخص في حدود ( )300-350كلمة مع ( )5كلمات أو عبارات
مفتاحيَّة.
 -3يكتب تحت عنوان البحث اسم الباحث وبريده اإللكتروني وهاتفه الجوال
ومكان العمل.
 -4يكتب البحث الكامل بين ( )5000-10000كلمة ،مع مل َّخص باللُّغة
اإلنكليزيَّة أو الفرنسيَّة للبحوث العربيَّة في حدود ( )300كلمة ،ومل َّخص
باللُّغة العربيَّة في حدود ( )300كلمة لبحوث اللُّغات األخرى مع ترجمة
عنوان البحث وكلماته وعباراته المفتاحيَّة الخمس وكتابة اسم الباحث
بالحروف َّ
الالتينيَّة.
كل صفحة جديدة؛
 -5طريقة التَّوثيق في أسفل ال َّ
صفحة مع بداية التَّرقيم في ِّ
مثل:
المؤلف واسم األب إن كان موجودًا ،اسم
المؤلف أو اسمه الثَّاني ،اسم
كنية
ِّ
ِّ
الكتاب بالبونط العريض ،دار النشر ،رقم َّ
الطبعة ،مكان النَّشر ،رقم
صفحة:
ال َّ
تمام(االسم المشهور) ،حسان( ،اسم الكتاب) ،اسم الدَّار ،رقم َّ
الطبعة،
صفحة.
مكان النَّشر ،رقم ال َّ
 -6عند تكرار اسم المصدر أو المرجع يكتفى باسم الكتاب بالبونط العريض،
رقم الصفحة.
الزمني ِّ المحدَّد وفق جلسات َّ
 -7تقام جلسات المؤتمر وفق الجدول َّ
البث
المباشر عن بعد في جامعة20أوت  1955سكيكدة الجزائر،جامعة
ماردين التُّركيَّة يمنح الباحث شهادة حضور المؤتمر وشهادة نشر البحث
في كتاب علمي ٍّ مح َّكم يصدر عن المؤتمر ونسخة من الكتاب.
 -8سيكون كتاب المؤتمر مطبو ًعا بالتَّوازي مع أيَّام المؤتمر في 23/22/21
نوفمبر.2022م

 -9رسوم المؤتمر30 :يورو =  5000دج
آخر موعد إلرسال المل ًّخص15 .سبتمبر2022
-10
ً
كامال25أكتوبر .2022م
آخر موعد إلرسال البحث
-11
آخر موعد للرد على البحوث المقبولة في 30أكتوبر .2022م
-12
 -13البريد اإللكتروني linguistiqueconference@gmail.com:
-14

لالستفسار االتصال بالرقم على التليغرام 00213664301608 :

