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Faculté/Institut : Lettres & langues 

Département : اآلداب واللغة العربية 

1- Identification du laboratoire/Unité de recherche  

 سم المخبرإ 

 Intitulé du Laboratoire  مخبر الدراسات اللغوية 

 Acronyme du labo د ل 

 Adresse électronique yamina.benmalek@yahoo.fr 

 Site web ou URL  

 Année d’Agrément : 2001 Tel : 0557062217 Fax :  
 

2- Directeur du laboratoire/Unité de recherche 

 Nom & Prénom  Benmalek Yamina Grade : Professeur 

 Adresse Electronique yamina.benmalek@yahoo.fr 
 Nombre Equipes : 4 Nbre Chercheurs :  20 Nbre Personnel soutien : 

 

3- Présentation du laboratoire 

Thèmes mis en œuvres : 

ويهدف بالدرجة األولى إلى اإلسهام في كل مستويات الدرس يهتم مخبر الدراسات اللغوية بكل ما له صلة باللغة من قريب أو بعيد      

اللغوي اللساني سواء تعلق األمر بالمستوى الصوتي )موضوع اهتمام الفرقة األولى( أو المستوى التركيبي النحوي )موضوع اهتمام 

ستوى الداللي والتعليمي )موضوع اهتمام الفرقة الثالثة( أو المستوى البالغي النقدي )موضوع اهتمام الفرقة الفرقة الثانية( أو الم

  الرابعة(.
Mots-Clés :  

.، تركيب، بالغة، تداوليةنحو ،سيميائية ،داللة ،معجمية ،صوتيات  
 

4- Chefs d’équipes  

.Titre de l’Equipe1  الدراسات الصوتية 

 Nom - Chef d’équipe
1
 Grade : Pr يمينة بن مالك 

.Titre de l’Equipe2  الدراسات النحوية التركيبية 

 Nom - Chef d’équipe
2
 Grade :M C A الصديق حاجي 

.Titre de l’Equipe3  الدراسات الداللية والتعليمية 

 Nom - Chef d’équipe
3
 Grade : Pr محمد األخضر الصبيحي 

.Titre de l’Equipe4  الدراسات البالغية والنقدية 

 Nom - Chef d’équipe
4
 Grade :Pr عليمة قادري 

 

5- Liste des publications : 
1- 

 يمينة بن مالك 266معجم المصطلحات الصوتية عربي فرنسي ص               

األمثال الشعبية في المجتمع القسنطيني دراسة لغوية داللية  ص 

185 
ضر عيكوس ، فاطمة ولد يمينة بن مالك، لخ

 حسين
يمينة بن مالك ، عبد هللا بوخلخال، لخضر  معجم الألسماء و األلقاب و الكنى في الجزائر قسنطينة أنموذجا 

 عيكوس، عبد السالم غجاتي
 يمينة بن مالك معجم اللسانيات
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2- 

 محيي الدين سالم الدرس النحوي عند األندلسيين وصلته بالدرس الفلسفي والفقهي              

 محيي الدين سالم علل القراءات القرآنية دراسة فكرية وصوتية

 
3- 

 عبد السالم غجاتي القراءات القرآنية والدرس اللغوي العربي      

عتبات النص في الشعر العربي المعاصر بين إنتاج المعنى و 

 ابيتهضب
 شهرزاد بن يونس

 شهرزاد بن يونس الخطاب القرآني من منظور تداولي قراءة في تعدد المحادثات

 شهرزاد بن يونس  ثنائية النص االعتراضي والنص العنواني في القرآني

 شهرزاد بن يونس مقاربةسيميائية  لحركتي اليد والعين -لغة الجسد في القرآن الكريم

 عبد السالم غجاتي اللغوي والبالغي ) دراسة تطبيقية ( المتجانس بين الدرس 

التداخل اللغوي بين اللغة العربية ولهجاتها  قراءة في اآلداب و 

 الثقافات الشعبية من المحيط إلى الخليج
 شهرزاد بن يونس

 شهرزاد بن يونس مظاهر اغتراب اللغة العربية في موطنها اإلشكاالت و الحلول

  
4- 

 حاجي الصديق  اللغة العربية و العولمة الواقع و التحدياتى               

 حاجي الصديق  أدب الرحلة في الدراسات األدبية

 حاجي الصديق  االشهار و مرادفاته الداللية قراءة في المفهوم و المصطلح

 حاجي الصديق  دور اللغة العربية في بناء مجتمع عربي جديد 

جمعية علماء المسلمين الجزائريين ابعاده  مشروع البهعد اللغوي عند

 و تمثالته في ظل المعطيات الجديدة
 حاجي الصديق 

استثمار اللغة العلربية في الجزائر رؤى و استراتيجيات الدكتور 

 بلعيد صالبح من خالل مؤلفاته
 حاجي الصديق 

 حسن العايب  المجامع اللغوية وتحديات العولمة 

 حسن العايب  2015اللغوي  الفركفونية واالستثمار

 حسن العايب  نحو نظرية لغوية لقراءة النص االدبي 

 
5- 

واقع استثمار القاموس في المدرسة الجزائرية االنجازات و               

 التصورات المستقبلية
 عيسى مومني

  ريدقاعليمة  المعجم واشكالية ضبط المصطلح

 عيسى مومني اإلشراف مفهومه و خصائصه

 عليمة قادري  تقلي النص االدبي وآليات انتاج المعنى 
 

 


