ندوة علمية  :جهود المجلس األعلى للغة العربية في تطوير العربية
ينظمها مخبر التداولية واستراتيجيات الخطاب بالتنسيق مع قسم اللغة واألدب العربي
إشكالية النّدوة:
املؤسسات اللغوية من جمامع وجمالس عليا وىيئات علمية ىي األماكن املنوط هبا العمل على تطوير
اللغة وحماولة جتديدىا مبا يناسب العصر احلديث ،وحيفظ ىوية اللغة وتارخيها وعلومها من حنو وصرف
وبالغة ،...ما يدل على خصوبة وقيمة ىذه اهليئات يف خدمة تراثنا العريب ،الذي تشكل اللغة العربية أحد
عناصره األساسية ،واليت ظلت حمافظة على كياهنا اللغوي والبالغي عرب العصور.
والذي حيفظ هلذه اهليئات مكانتها العالية ىو ما تضمو من خربات علمية وثقافية متكنها من القيام
بدورىا املنوط هبا مثل تدقيق اللغة وتنقيتها وتطوير فنون "النحو والصرف" والبحث عن بدائل لغوية لكل ما
يستجد من مصطلحات علمية -رغم صعوبة ذلك -فأحياناً ما يؤخذ املصطلح كما ىو يف لغتو األصلية نظراً
لعدم وجود بديل عريب لذلك.
ومن ىذه اهليئات اللغوية اجمللس األعلى للغة العريب الذي يقوم جبهد من خالل أعضائو يف احلفاظ
على ىوية اللغة وتطوير استعماهلا يف جمالت احلياة العلمية البحتة والثقافية والطبية والقانونية والسياحية
وجماالت عدة تسهم يف نشر اللغة العربية وتوسيع استعماهلا يف أوسع نطاق.
عن اجلهود اليت يبذهلا اجمللس األعلى للغة العربية ال ديكن إغفالو أو املرور عليها دون التنويو هبا وذكر
حمطاهتا وأىم األعمال املنجزة يف ترمجة املصطلح وتعريبو وإثراء اجملاالت العلمية والثقافية وااددارية...

باملصطلحات الالزمة لكل اجملاالت من خالل وضع قواميس أو قوائم للمصطلحات العربية املقابل للمصطلح
األجنيب.
ولكن اادشكال املطروح ىل ىذه االنتاجات الباىرة اليت حيققها اجمللس القت رواجا لدى الفاعلني يف
اجملاالت املذكورة ؟
وىل ما أنتجو اجمللس ىو بالقدر الكايف الذي يغطي حاجات مستعملي اللغة العربية؟
مث ماىي أىم املخططات واملناىج اليت يسري عليها اجمللس ادجناز برناجمو يف تطوير اللغة العربية؟
كل ىذه األسئلة وغريىا حناول أن جنيب عنها من خالل احملاور اآلتية:
المحور األول :جهود اجمللس األعلى للغة العربية يف اجلزائر من التأسيس إىل يومنا
المحور الثاني :دور اجملامع واملؤسسات اللغوية يف تطوير و توسيع استعمال اللغة العربية
المحور الثالث :تعامل اجمللس األعلى للغة العربية واملؤسسات اللغوية األخرى عرب الوطن العريب مع ما
يسمى ازمة اللغة العربية:
املشاكل واحللول.
ملاذا جملس أعلى للغة العربية وليس جممعا لغويا.
آخر أجل الستالم ملخصات المداخالت هو9112/11/92 :
آخر أجل الستالم المداخالت المقبولة كاملة هو9112/19/10 :
ترسل الملخصات والمداخالت إلى العنوان االلكتروني:

masraism77@gmail.com

تاريخ انعقاد الندوة 9112/19/11 :
اللّجنة العلمية :
أ.د صالح الدين زرال

أ.د سفيان زدادقة

أ.د احممد عزوي

أ.د مسعود بودوخة

أ.د عبد الغين بارة

أ.د يوسف وسطاين

أ.د حممد بوادي

أ.د خري الدين دعيش

أ.د حسان راشدي

أ.د عقيلة حمجويب

أ.د ىداية مرزق

أ.د فتيحة كحلوش

د .الزبري القلي
د .عبد السالم حيىي
د .أمحد لعياضي

د .كمال قادري
د .فاطمة زياد

اللّجنة التّنظيمية:
د .عبد العزيز لعيادي رئيس القسم ورئيس اللجنة التنظيمية
د .أمحد مرغم

د .أمسهان مصرع

د .ونيسة بوختالة

أ.كمال بلوصيف

د .مسرية بن حبيلس

د .ليلى بن عائشة

فتيحة برارمة

تنسيقية الندوة:
د .أمسهان مصرع

