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 اإلشكالية:

، لما تتميز بو من خصائص تنفرد مي لمغاتالرابعة في السمم العال تحتل المغة العربية الرتبة
 ، وثقافياً ورمز اليوية، وعنوان تقدم األمة، وازدىارىا حضارياً  ،ثقافةفيي وعاء البيا عن غيرىا، 

وىي أيضا ركن أساس من أركان األمن الثقافي ؛ كما أنيا مصدر عز األمة وبقائيا ،وفكرياً 
تحقق لمفرد وظائف  كما أنيا، حاضرىا ومستقبميا واإلسالمية في والحضاري والفكري لألمة العربية

، والتكيف ، والتوازن النفسيفاعل والتعامل، ونفسية، وتربوية، فيي وسيمتو في التعدة: اجتماعية
من ىنا  .نافذتو التي يطل منيا عمى الماضي بأصالتو والحاضر بتجديداتووىي أيضا االجتماعي ، 

؛ ألن ذلك من صميم الدفاع عن مقومات مى انتشارىاا وحمايتيا، والعمل عوجب الحفاظ عميي
الشخصية العربية اإلسالمية، والذود عن مكونات الكيان العربي اإلسالمي، وعن الركيزة األولى 

 .لمثقافة العربية، والحضارة العربية اإلسالمية

ة في وقد أضيفت المغة العربية إلى المغات الرسمية في األمم المتحدة لتكون المغة السادس
الستينات من القرن الماضي، وذلك بعد أن ظيرت أىمية العرب وبرزت قيمة جعميم مشاركين في 

 دولية والتمثيل الدبموماسي معيا. الحوار العالمي، وما استدعاه ذلك من فتح أبواب العالقات ال

فرز بحوثًا العوامل أسيمت في اإلقبال عمى تعمم المغة العربية، وىو األمر الذي أىذه           
ودراسات في أساليب تعميم العربية لمناطقين بغيرىا وطرائقيا، وقد أولى الباحثون معممي المغة العربية 

   في ىذا المجال ُجل اىتماميم.

وتؤكد نظريات التعمم الحديثة والمسانيات التطبيقية ضرورة تعمم الميارات األربعة لمغة العربية 
تيا، ثم يتم التركيز مع التنسيق والتكامل بينيا حتى تحقق في أوال بصورة منفصمة وحسب أولويا

النياية وحدة المغة العربية وتكامميا بالمستوى الذي يعد المتعمم لمواجية الحياة االجتماعية والثقافية 
ويمتمك  أن يسيطر عمييا ويتمكن منيا،وعميو وجب ؛ التي تتطمب االستخدام الوظيفي لمغة بإتقان

 . والتمكن من مياراتيا من أسس االستعمال المغوي الناجح سيطرة عمى المغةفال ؛مياراتيا

 إنَّ األىداف الرئيسة من تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا ثالثة، وىي:       
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وفي  ؛ممارسة الطالب المغة العربية بالطريقة التي يمارسيا بيا أىميا، أو بصورة تقرب من ذلك   -
 وية األربع ىذا يعنى أن تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا يستيدف ما يمي:ضوء الميارات المغ

 .تنمية قدرة الطالب عمى فيم المغة العربية عندما يستمع إلييا  -

والتحدث مع الناطقين بالعربية حديثا معبرا في  ،تنمية قدرة الطالب عمى النطق الصحيح لمغة   -
 .المعنى سميما في األداء

 .قدرة الطالب عمى قراءة الكتابات العربية بدقة وفيم تنمية -

 تنمية قدرة الطالب عمى الكتابة بالمغة العربية بدقة وطالقة.  -

ترقيتيا من ىنا وجب عمى القائمين عمى تعميم المغة العربية وتعمميا في العالم العربي واإلسالمي و 
السبيل بدأت بتفعيل ائمة وواسعة في ىذا شيد قفزات ىي األمر وىا ىو، واستعماليا تعميمياوتعميم 

إلى  بمغتو  ،رامج السمعية والبصرية المتكاممةالذاتي أو المبرمج ، فالب ، ثم التعمممختبر المغات
 . وتعمميايااستخدام الحاسوب في تعميم

 أهداف الّندوة: 

ستقبمية القائمة عمى طالقا من أىمية تعميم العربية لمناطقين بغيرىا في ظل الرىانات الحديثة والموان
حوسبة تعميم المغة العربية لمناطقين  تطبيق برامج محوسبة، تقرر عقد ندوة وطنية موضوعيا:

 -الواقع واآلفاق-بغيرها

 قصد الوصول إلى جممة من األىداف أىميا:

 .أىداف تعميم العربية لألجانب -

 .التعرف عمى الطرائق التقميدية والحديثة في تعميم العربية لمناطقين بغيرىا -

 .النظر في برامج الميارات المغوية لمناطقين بغير العربية -

نتائج المعالجة اآللية لمغة العربية بيدف تيسيرىا لمناطقين بغيرىا؛ األىمية التحديات وال -
 .المتوخاة
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 محاور الندوة:

 ؛ مشروع عمل متواصل ومتجدد.في الوطن العربي حوسبة المغة العربية-1

 .الغايات والتحديات: تعميم العربية لمناطقين بغيرىا -2

 تجديد مناىج تعميم العربية لمناطقين بغيرىا.  -3

 ؛ أىداف وتطمعات.حوسبة تعميم العربية لمناطقين بغيرىاالتوجو نحو   -4

 لألجانب.جيود المؤسسات المغوية العربية في تدعيم تعميم العربية   -5

 شروط المشاركة:

 أن تكون المداخمة أصيمة، مبتكرة، متّسمة بالّطرافة والجّدة.  -1

 مستّمة لدى جية أخرى. أال تكون منشورة/  -2

 أن تكون مستوفية لشروط البحث األكاديمّي من حيث الّشكل والمحتوى.  -3

 ة المتعارف عميياأن ترتبط بالّضوابط العمميّ  -4

 .14 بنط simplified صفحة؛ وتكتب بخطّ  30إلى  12 من تنجز المداخمة أن -5

 . في آخر المداخمة.12بنفس الخّط بنط  آليا امشو اليأن تكتب  -6
 .24/16أن تكتب المداخمة عمى مقاس   -7
 يمين الّصفحة،سم  2فحة، أسفل الصّ سم  2سم أعمى الّصفحة،  2أن تكون المرجعّيات الكتابّية:  -8

 يسار الّصفحة.سم  2

 ، ربحا لموقت،Data showعمى عارض البيانات  الّندوةيوم  المداخمة يفّضل تقديم -9

 وعميو؛ فإّن الّمجنة العممّية تعتمد اآلتي:
 .تخضع كّل المداخالت لمّتحكيم -

تحتفظ الّمجنة بالحّق في تصحيح األخطاء، وتقويم أساليب القول بما ال يخّل جوىرّيا بمقاصد  -
 .المداخمة

 أصحابيا؛المداخالت غير المقبولة ال تعاد إلى  -

 البريد اإللكترونّي الذي يظير في روابط االّتصال؛ عمى  wordترسل المداخمة بنظام وورد/ -

ال تعّبر المداخالت المنشورة إاّل عمى آراء أصحابيا، وىم وحدىم من يتحّممون كامل  -
 المسؤولّية حول حّجة البيانات، وما يتبع ذلك من قضايا اإلخالل بقواعد األخالق العممّية.
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 أعمال الّندوة في عدد خاص بأعمال المجمس األعمى لّمغة العربية.تنشر  -    

 مواعيد مهمة: 

 م.2020 فيفري 11آخر أجل الستالم المداخالت كاممة:  -

 م.2020 فيفري 21الّرد عمى المداخالت المقبولة:  -

 .م2020مارس  10تاريخ عقد الّندوة الوطنية:  -

 masraism77@gmail.com: ترسل األعمال عمى البريد اإللكتروني -

 الرئيس الشرفي : أ.د. الخير قشي )مدير الجامعة(
صالح الدين زرال  -د -رئيس الّندوة : أ  

 عميد كمية اآلداب والمغات

   المشرف العام عمى الّندوة: د. خالد هدنة

 الضيف الّشرفي: أ.د. صالح بمعيد

   :منسقة الّندوة
 د. أسمهان مصرع

 المجنة العممية :
 د. يوسف وسطاني -أ           رئيسا   –امحـمد عزوي  .أ.د 
    د. عبد الممك بومنجل -أ           صالح الدين زرال    .د -أ 
 د.عقيمة محجوبي -أ        عبد الغني بارة            .د -أ 
 د. فتيحة كحموش -أ             مسعود بودوخة     . د -أ 
 د. خير الدين دعيش  -أ                  ليمى بن عائشة .د -أ 
 د. كمال قادري أ.            حسان راشدي      . د -أ 
 - د.الزبير القمي           عبد السالم يحي      . د 
 د. أحمد لعياضي      سفيان زدادقة              .د -أ 
 د. فطيمة زياد       هداية مرزق            . د -أ 
  أ.د. مختار مالس                        أ.د. محمد بوادي 
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 المجنة التنظيمية

     رئيسا –د. عبد العزيز لعيادي رئيس القسم 
                      د.  أسمهان مصرع                                 .أحالم بن عمرةد 
                       د. ونيسة بوختالة                                 أحالم قرقور. د 
                             

   سميم كنتوش   أمين الممتقى 
  أمانة الندوة    فتيحة برارمة 


