
 

 :الؤصاكمية

حتتل انوغة امعربية امرثبة امرابعة يف امسمل امعاملي نوغات، ملا تمتزي بو من 

فييي وعاء امثلافة، ورمز اميوية، وعنوان ثلدم الأمة، خعائط ثنفرد هبا عن غريىا، 

وازدىارىا حضاراًي، وجلافيًا وفكراًي، كٌل أأهنا معدر عز الأمة وبلاهئا؛ ويه أأيضا ركن 

ن الأمن امثلايف واحلضاري وامفكري ملأمة امعربية والؤسالمية يف أأساس من أأراك

كٌل أأهنا حتلق نوفرد وظائف عدة: احامتعية، وهفس ية، وتربوية، ، حارضىا ومس تلبويا

ويه فييي وس يوتو يف امتفاعل وامتعامل، وامتوازن امنفيس، وامتكيف الاحامتعي، 

من ىنا وحب . حلارض بتجديداثوانفذثو اميت يطل مهنا عىل املايض بأأظامتو واأأيضا 

عىل اهتضارىا؛ لأن ذكل من مصمي ادلفاع عن ملومات  احلفاظ عوهيا وحٌليهتا، وامعمل

امضخعية امعربية الؤسالمية، واذلود عن مكوانت امكيان امعريب الؤساليم، وعن 

 امركزية الأوىل نوثلافة امعربية، واحلضارة امعربية الؤسالمية.

ربية اؤىل انوغات امرمسية يف الأدم املتحدة متكون انوغة وكد أأضيفت انوغة امع

امسادسة يف امس تينات من املرن املايض، وذكل بعد أأن ظيرت أأمهية امعرب وبرزت 

كمية حعويم مضاركني يف احلوار امعاملي، وما اس تدعاه ذكل من فتح أأبواب امعالكات 

الؤكبال عىل ثعمل انوغة ادلومية واهمتثيل ادلبوومايس معيا. ىذه امعوامل أأسيمت يف 

امعربية، وىو الأمر اذلي أأفرز حبوًًث ودراسات يف أأساميب ثعومي امعربية نوناطلني 

   بغريىا وطرائليا، وكد أأوىل امباحثون معومي انوغة امعربية يف ىذا اجملال ُخل اىامتهمم.

وثؤكد هظرايت امتعمل احلديثة وانوساهيات امتطبيلية رضورة ثعمل امليارات 

ربعة نوغة امعربية أأول بعورة منفع ة وحسب أأومواياها،  م ي م امكركزي م  امتسس يق الأ 

وامتاكمل بيهنا حىت حتلق يف اههناية وحدة انوغة امعربية وتاكمويا ابملس توى اذلي يعد 

املتعمل ملواهجة احلياة الاحامتعية وامثلافية اميت ثتطوب الاس تخدام اموظيفي نوغة 

ثلان؛ وعويو وحب  فامس يطرة عىل  ؛أأن يس يطر عوهيا ويمتكن مهنا، وميتكل همارااهاابؤ

 . انوغة واهمتكن من همارااها من أأسس الاس تعٌلل انوغوي امناحج

 وتل::امل  أأىداف

واهطالكا من أأمهية ثعومي امعربية نوناطلني بغريىا يف ظل امرىاانت احلديثة 

 موتل: عوميعلد واملس تلبوية املامئة عىل ثطبيق برامج حموس بة، ثلرر 

آفاق-موضوعو: حوس بة ثعومي انوغة امعربية نوناطلني بغريىا  -امواك  وال

ىل مج ة من الأىداف أأمهيا:  كعد اموظول اؤ

 أأىداف ثعومي امعربية ملأخاهب. -
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حوس بة ثعومي امعربية نوناطلني 

 بغريىا

 )امواك  والآفاق(

 



امتعرف عىل امطرائق امتلويدية واحلديثة يف ثعومي امعربية  -

 نوناطلني بغريىا.

 بغري امعربية. امنظر يف برامج امليارات انوغوية نوناطلني -

املعاجلة الآمية نوغة امعربية هبدف ثيسريىا نوناطلني بغريىا؛  -

 امتحدايت وامنتاجئ املتوخاة. -الأمهية

 حماور املوتل::

 
حوس بة انوغة امعربية يف اموطن امعريب؛ مرشوع معل متواظل  -0

 ومتجدد.

 ثعومي امعربية نوناطلني بغريىا: امغاايت وامتحدايت.  -2

 مي امعربية نوناطلني بغريىا.جتديد مناجه ثعو  -0

امتوخو حنو حوس بة ثعومي امعربية نوناطلني بغريىا؛ أأىداف   -4

 وثطوعات.

 هجود املؤسسات انوغوية امعربية يف ثدعمي ثعومي امعربية ملأخاهب. -1

 

 

 

 

 اختتام فعاميات املوتل: 02.11سا 

 خالظة وثوظيات املوتل: -

 ومرشف امعام عىل املوتل:.ن  ختامية لكمة -

                                      امفكرة املسائية:

  فطمية زايد د. برئاسة 04.11: سا امثاهيةاجلوسة  

                              -0خامعة سطيف  -/ د. أأبو بكر س ناطور2سطيف  -د. حٌلل كوحيل - 0     

ثطبيق    –أأثر امت طبيلات امت عوميية الؤمككروهية عىل ثعومي انو غة امعربية نون اطلني بغريىا 

VOClab .منوذخا 

اكيب-ىاةل فغرور: أأثر انو ساهيات احلاسوبية يف ثعومي انو غات   - 2 طامبة  -دراسة يف امكر 

 - 2خامعة سطيف  –دكتوراه 

ين مذكور: د. هور  - 0 آفاق( ادل  خامعة  -حوس بة ثعومي امعربية نون اطلني بغريىا )امواك  وال

 .2سطيف 

فادات د. ىادية رواق: - 4        -انو غة  حوس بة من بغريىا نوناطلني امعربية انوغة ثعوميية اؤ

 .2خامعة سطيف -أأمنوذخا امفاحتة سورة ثطبيلية دراسة

دراسة جمل ة  -انوغة امعربية نوناطلني بغريىا امرمقنة وراىن ثعومي . خدجية مرات د. -6

    .2خامعة سطيف --"ادلراسات انوغوية والأدبية" الؤمككروهية املامزيية

 مناكضة

              2121مارس  00اميوم امثاين: الأربعاء 

 د. خادل ىدهة برئاسة 10.11سا  : الأوىلاجلوسة 

آميات تمنية همارات انوغة  -0 امعربية نوناطلني بغريىا يف ظل د. وهيسة بوختاةل: أ

 .2خامعة سطيف -مناذ  من جتارب ميداهية -امرمقنة 

مضالكت -د. امزبري املًل: املعجم انو غوي امعريب املسضود نون اطلني بغري امعربية  -2

 .2خامعة سطيف -املهنجية يف ترثيب املعجم ودواعي وضعو

ي امعربية الأخاهب خطوة حنو اؤعداد معجم حاسويب أأحادي ملتعوم ظدام خريف: -0

 .2خامعة سطيف  --كراءة يف مرشوع وميد امعنايت –

د.خادل ىدهة: ثعزيز ظناعة احملتوى امرمقي من خالل هجود اجملوس الأعىل نوغة  -4

 .2امعربية. خامعة سطيف

د. أأحالم بن معرة: كراءة يف امكرمجة امعربية: دلميل امفروس ية نومحادجة. خامعة  -1

 .2سطيف

 ةمناكض

املوتل::برانمج   

  2121مارس  01اميوم الأول : امثالًثء 

باحية اظباح 10.11: امفكرة امع   

    وتل:امل  املرشف امعام عىل لكمة • 

  خمرب امتداومية واسكراثيجيات اخلطابلكمة مدير   • 

 لكمة رئيس كسم انوغة والأدب امعريب • 

لكمة معيد املكية    •   

  لكمة مدير اجلامعة • 

 امس ي د رئيس اجملوس الأعىل نو غة امعربية. لكمة • 

فكرة اسكراحة •  

:افتتاح أأصغال  املوتل:  

ين زرال  أأ.د.برئاسة  ظباحا 01.11: اجلوسة الأوىل  ظالح ادل 

 امن اطلني عند ملياسيا املت بعة عب ة زليق. امكفاءة انو غوية واملعايريد. -0

 -خامعة ثزيي وزو –ة بغري انو غة امعربي

 –د. كيفوش ربي : امللاربة امت واظوية يف ثعومي امعربية نوغري امن اطلني هبا  -2

  خامعة حيجل.

ىل خربات انو غة الأم د -0 ة اؤ حنو -. ىبة خياري: من الأغراض اخلاظ 

ر مس تلبًل متعومي انو غة امعربية نون اطلني بغريىا. خامعة ابيج  ثعو 

 عنابة.-خمتار

خامعة  -حتدايت ثعومي انو غة امعربية نون اطلني بغريىا كزنة منديل: -4

 .2سطيف

ين بوخنوفة: د. -1 دور مركز يوسف اخلويفة يف ثعومي امعربية  هور ادل 

 –   يبمرشوع كتابة انوغات ابحلرف امعر من خالل بغريىا نوناطلني

  .2خامعة سطيف

آميات ثيسري هطق أأظوات امعربية مغري امن اطلني -6  د. أأمسيان مرصع: أ

 .2هبا. خامعة سطيف

  مناكضة -

 اسكراحة امغداء  -



 



 

   


