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 الجمهورّية الجزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
 
 

 رئـاسـة الجمهورّيـة                                         وزارة الّتعميم العالي والبحث العمميّ 
 المجمس األعمى لّمغة العربّية اإلبراهيمي ببرج بوعريريج                          البشيرجامعة محّمد 

 

 كمّية اآلداب والمـــــغات

 مع المجمس األعمى لمغة العربّيةنسيق تنّظم بالت
 الّتطـــــّوع المغــــــويّ  حول: الممتقى الوطني

 0802ديسمبر  80يوم 
 عن طريق تقنية التحاضر عن بعد

 :الممتقى ديباجة

تصارع المغة العربية استدمارا ثقافّيا عالمّيا عمى عدة جبيات داخمية وخارجية باعتبارىا     
لسان حضارة إنسانية راقّية ال يحّدىا زمان وال مكان، أصميا ثابت ماضيا وحاضرا وفرعيا 

المغة  في سماء المستقبل الجميل. لقد دأب ىذا االستدمار الثقافّي العالمّي عمى استيداف
العربية داخل حصونيا وخارجيا، وذلك من خالل وضع واستراتيجيات  ىادمة خبيثة ماكرة 
لمحاربتو جاللة لسان البيان لسان حضارة القرآن. مسخرا مختمف الوسائل إلضعافيا في 
قموب أبنائيا، تارة بالدعوة إلى استعمال الميجات أو إحالليا محّل المغة العربية في التعميم، 

ء لروح الصراع بينيا وبين الميجات المحمّية خدمة لمغات األجنبية. وتارة أخرى بمحاربتيا إذكا
تجييش اليجمات اإلعالمية لنعتيا بشتى نعوت التخمف والقصور وأّنيا لغة  عن طريق

كالسيكّية مّيتة محنطة ال تصمح ألن تكون لغة عمم وازدىار وتقنّية. والغاّية كّل الغاّية من 
قصائيا االقصاء الّتام من الحياة.وراء ذلك    إقبارىا وا 
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لكّن الوعي المغوي بشأن الخطر المحدق بالمغة العربية، بدأ رويدا رويدا في االنتشار     
لدى الغيورين عمييا في البالد العربية. يمثل ىذا الوعي المغوي مؤشرا حقيقيا ينّم عن استفاقة 

مة من المفكرين والمبدعين والشباب العربي المثقف الوعي اليوياتي والفكرّي لدى فئة غير قمي
محاولين االلتفاف حول مكمن ىويتيم الوجودية واالجتماعّية والحضارية. إّنو إيمان بغد 

 مشرق تصنعو سواعد مخمصة من المفكرين والمبدعين وعشاق الضاد. 

ف التي تؤدييا إّن معيار قوة المغة ومنعتيا تعكسيا نوعية استخداميا وطبيعة الوظائ     
داخل مجتمعيا وخارجو، وجوىر قوتيا يكمن في عزة أىميا ومدى امتالكيم ألسباب القوة 
ّنما تعّز األمم بعز لغاتيا، فإذا ذلت لغاتيم ذلوا وغمبوا عمى أمرىم  والمنعة واالرتقاء. وا 

 وصاروا لغيرىم تبعا. 

مم والمجتمعات المتحضرة عبر جّمة ماضّيا وحاضرا في حرص األ –نحن العرب   -ولنا    
السّيما تمك التي تخمصت من ربقة التبعية الثقافية من خالل تفعيميا لمطاقات االجتماعية 

التنمية المغوية خدمة لمغاتيا القومّية في سبيل تنمية بشرية شاممة؛ إذ ىناك عالقة وطيدة بين 
تنمّية مجتمعّية شاممة دون  البشرية، فالمغة مقوم أساسي ألي تنمّية اجتماعّية. فال والتنمية

 لغة قومّية فاعمة مفعمة.

يعّد التطوع المغوي الوسيمة الفضمى في خدمة المغات القومّية السّيما تمك التي تممك     
بداعّيا مثل جاللة المغة العربّية. والّتطّوع يجّسد األعمال التي  رصيدا تاريخيا ودينيا وعمميا وا 

لصالح المغة طوعا دون مقابل مادي،  من أجل حمايتيا  يقوم بيا األفراد أو المؤسسات
والدفاع عنيا  وتعزيز استعماليا ونشرىا داخل المجتمع وخارجو باعتبارىا مقوما أساسيا من 

 مقومات األّمم والمجتمعات ووسيمة مثمى لممحافظة عمى كيانيا وحضورىا الحضاري. 

ارقة في حياة المجتمعات الراقّية، والتطوع بصفة عاّمة والمغوّي بصفة خاصة عالمة ف  
ودليل عمى وعييا الفكري ورسوخيا الحضاري وقدرتيا عمى تفعيل رصيدىا االجتماعي 
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الثقافي. وحركّية الّتطّوع المغوي تقوى وتضعف حسب حالة المجتمعات رقيا وتخمفا، ترتبط 
 مجموعة أفرادىا.  بمدى درجة انتشار الوعي المغوي وروح المبادرة التشاركية التفاعمية لدى

ديسمبر( وعمال باتفاقية التعاون العممي  18تزامنا مع اليوم العالمي لمغة العربية )     
برج بوعريريج،  -المبرمة بين المجمس األعمى المغة العربية وجامعة محمد البشير اإلبراىيمي
تضمنة منح جامعة واستنادا لممراسمة الرسمية من لدن رئيس المجمس األعمى لمغة العربية  الم

 محمد البشير اإلبراىيمي  شرف تنظيم فعاليات الممتقى الوطني لمتطوع المغوي.

تنظم كمّية اآلداب والمغات جامعة محّمد البشير اإلبراىيمي  بالتنسيق مع المجمس      
ممتقى وطنيا حول التطوع المغوي تعالج  2021ديسمبر  08األعمى لمغة العربية يوم 

خدمة لجاللة لسان المغة  وانب النظرية والتطبيقية آلليات التطوع المغوي ومجاالتوإشكاليتو الج
 العربّية لمواجية  تحديات الواقع والتحديات المستقبمية المحتممة. 

 أهداف الممتقى:
كلُّ أفراد  بو يتنادى ،كون ىمًا جمعياً يول، عمى مختمف المستويات الوعي الّمغوّي الّتطّوعيّ تحقيق  -

 .المجتمع إلى خدمتيا طوعًا وتطّوعاً 
وسيمة مة، وىو رأس المال الثّقافّي، باعتباره سمو بارزة في المجتمعات المتقدّ  الّتطوع المغويّ  -
ترسيخ الّسموك المعنوّي الّطوعّي و تعضيد الّتماسك الجمعّي، وتعزيز المواطنة الّصالحة،  في سبيل فضمى
 . بينلمسان العربي المخدمة 

  .الممتقى ترسيخ خدمة المجتمع دون مقابل مادّي بمبادرات منفعة خيرّية ترّسخ طيرانّية الّتطّوع -
 محاور الممتقى

 تعريف الّتطّوع الّمغوّي؛ -
 مبادرات في الّتطّوع الّمغوّي؛ -
 جمعيات حماية الّمغة العربّية؛ -
 الّتوجييات الّمغوّية؛ِخْدمات تطّوعّية في ملء الوثائق في: البريد / البمدّيات /  -
 تصحيح األخطاء الُمشّوىة المخّمة بحسن األداء؛ -
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 في مجاالت الّتطّوع الّمغوّي ومساراتو؛ االبتكاريتفعيل التّفكير  -
 الّشباب ودوره في عمميات الّتطّوع الّمغوّي؛ -
 اإلرشاد الّمغوّي عبر مسارات: الّتخطيط الّمغوّي / الّتخطيط الّتربوّي؛ -
 ع الّمغوّي؛مشاريع الّتطوّ  -
 الّتطّوع الّمغوّي في الّشابكة والمحتوى الّرقمّي؛ -
 الّتطّوع الّمغوّي الجماعّي لّمغة العربّية؛ -
 الّتجارب العربّية الّناجحة في الّتطّوع الّمغوّي؛ -
 العبرة من المشاريع الّتطّوعية لّمغات األجنبّية؛ -
: الّنزىات الّسياحّية/ ورشات العمل/ أىمّية االنغماس الّمغوّي في عمميات الّتطّوع الّمغوّي في -

 اإلغالق الّمغوّي؛
 نماذج لمجمعات المدنّية الّتطّوعّية لخدمة العربّية في البالد العربّية؛ -
نماذج ناجحة لخدمة العربّية في البالد األجنبّية: ماليزيا/ إندونيسيا/ الّصين/ كندا/ فرنسا/  -

 اليند...؛
 ة عبر الّشبكات االجتماعية؛البرامج الّتطّوعية لتدريس العربيّ  -
دراسات تحميمّية تقدميا لبعض البرامج الّمغوّية الّتطّوعية من مثل شبكة الّتصحيح لعموم الّمغة  -

 العربّية/ العربّية لمجميع؛
 الجيود الّتطّوعية الفردّية، ومسارات الّنجاح؛ -
 الّتطّوع الّمغوّي وخوض تحدّيات العولمة المغوّية؛ -
 وخدمات تصويبات الّتغريدات في الفسبكة والوسائل االجتماعّية. الّتطّوع الّمغويّ  -

  المشاركة في الممتقىشروط 
 تخضع المداخالت لمّتحكيم، بناء عمى موافقتيا لمّشروط اآلتية:

 .وغير منشور أو مشاَرك بو في مؤتمرات أو ندوات سابقة أصيالأن يكون البحث  -1

 الممتقى.محاور بأحد  فرديَّا ُمتَقيِّدا البحثيكون أن  -2

عمى أن  كممة( 500)حوالي  البحث بما ال يتجاوز صفحة واحدة مّخصأن يرسل المشارك م -3
طاره النّ  عنوان المداخمة، والمحور اّلذي تندرج فيو، مع بيان أىمّية يتضمن ونتائجو  ظريّ الموضوع، وا 
 .عةالمتوقَّ 
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 .ةجنة العمميّ تي تقّرىا المّ مين الّ في ضوء ممحوظات المحكّ  المداخمةأن يمتزم الباحث بتعديل  -4

 .ما ال يزيد عمى صفحة واحدة في العممّية لمباحث ةير سّ مل اصبحث ممخّ ال تضّمنأن ي -5
 وكذا ُموسَّطا، -الفرعيّ  والعنوان الّرئيس العنوان فييا بما- كامال العنوانبحث ال تضّمنأن ي -6

 .يسارا اإللكترونّي، والبريد االنتماء، مؤّسّسة واسم العممّية، رتبتو جانب إلى لممشارك الكامل االسم

كاممة محّررة ببرنامج وورد، خط  مداخمتو -إشعار الَقُبولبعد -الباحث ل سِ رْ أن يُ  -7
(simplified arabic)  في اليوامش، عمى أن ُتوَضع اليوامش وقائمة  12في المتن و 14مقاس

 المراجع في آخرىا.
 .2021ديسمبر 08 تاريخ انعقاد الممتقى، يوم: -
برج بالبشير اإلبراىيمي قاعة المحاضرات الكبرى  بجامعة محّمد  مكان انعقاد الممتقى: -
 .بوعريريج
 اآلتية:العممّية  تيشرف عمى فعاليات ىذا الممتقى الييئا ى:قتالمم هيئات -
  لمممتقى: ةالّشرفيّ  اسةالّرئ 1-

 أ. د. صالح بمعيد، رئيس المجمس األعمى لّمغة العربّية. -                        
 أ.د. عبد الحق بوبترة، مدير جامعة محّمد البشير اإلبراىيمي ببرج بوعريريج. -                        
 عميد كمّية اآلداب والمغات.السيد  -                         

 .الجزائر العربّية، لّمغة األعمى المجمس في إطار حمزاوي، أمال. أ :لمممتقى العامّ  المنّسق 0-
 .عبد الكريم بن محمدد.  رئيس الممتقى: 3-
 .رابح بن خوية. أ. د رئيس الّمجنة العممّية: 4-
 .بوعالم رزيق. د :التنظيمّيةرئيس الّمجنة  6-

 :ّتاالروابط ال 
 الجزائر: ةالعربيّ  لمغة األعمى المجمس -1
 (931) 32 90 30 (/931) 32 90 90 11 الهاتف: -

 9000 57 70 07 :النقال -

 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج:-2
   kaben44@yahoo.fr أو bba.dz-rabah.benkhouya@univ: البريد اإللكترونيّ  -      

 9777077250 -0773436105النقال:  -
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