
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  

 

 

 
 

          غة العربيةاجمللس األعلى لل                                                                                     برج بوعريريج -جامعة حممد البشري اإلبراهيمي

 

 تنظم كل ية اآلداب والل غات      
 غة العربيةاجمللس األعلى لل  ابلتعاون مع      

 

 :بعنوان سانياتالل   يفاألو ل  الدويلامللتقى      
 

 

 

 
 

 

 
 

كل ية اآلداب م  ، تنظ  املصادف للفاتح مارس من كل سنة غة الضادالعريب لل   مبناسبة االحتفاء ابليوم      
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 امللتقى: إشكالية

 

حيتل  الن ص الت عليمي مكانة وظيفي ة فاعلة يف إجناح العملي ة الت عليمي ة، واستغالله يف مرحلة من مراحل 
برجمة معرفة إجنازها يسه ل على املتعل م إدراك حمتوى املقر رات، ويف ذلك إجراء يسهم وال شك  يف حتقيق أهداف 

من املعارف العلمي ة املستهدفة، وال يرقى الن ص الت عليمي إىل أن يكون كذلك إذا مل خيضع لشروط تضمن 
فعامل الـت أثري ال ذي حتق قه فضاءات ثقافي ة وسوسيولوجي ة  .ص الوسيلةومن بينها تفاعل املتعل م مع الن  ، وظيفي ته

لتنتصب عامل إدراك فاعل لتلك العناصر ال يت  ،ومته د لقو ة الت أثري وعمقه متنو عة ومتعد دة، تغين معانيه وتقويها،
يُنَسج هبا الن ص، وال ميكن أن يتحق ق ذلك ما مل تكن هوي ة الن ص من هوي ة املتعل م، ألن ه وببساطة خيتصر ثقافته 

ص الت عليمي هبذا أببعاد ثقافي ة وانتماءه يف قالب فين منسجم مع ما تتطل به العملي ة الت عليمي ة،  فيتأس س الن  
مبسحة مجالي ة  عناصرها، وحتد د ، وتسهم يف العيش معا يف سالموتؤسس ملرجعية وفكري ة تكشف عن اهلوي ة

فيثري فيه الت فاعل ِلَما حواه من كثافة وجداني ة أببعاد وطني ة وإقليمية، فتتحر ك احلواس   ،تشد  املتعل م إليها شًدا
إلدراكها وإعادة بنائها على أسس واعي ة هادفة، وهذا ما جيعل الن ص الت عليمي شريكا أساسيا فاعال يف إنتاج 

والن ص الت عليمي ما ميي زه أن ه أديب يف عمومه ابملعىن هوي ة، معاملها حمد دة هبوي ة الن ص الت عليمي املقر ر. ذي  متعل م 
اجتماعي ة وثقافي ة  يغرف من منابعوال سي ما يف نشاط تعليم الل غة العربي ة، وهي ميزة جتعله  ،العام للمصطلح

د معامله غاربية امل إىل نصوص تعليمية متضمنة تفاصيل احلضارةعلى أقلِ  تقدير تتجاوز الطرح الوطين لتمتد ،حُتدِ 
ويف ذلك فرصة لتحقيق  ،يفتح اجملال إلمكانية توحيدها يف املدارس املغاربيةوهذا ما ،وتكامالهتا بكل تنوعاهتا

واليت ينتج عنها وحدة مصطلحات العلوم األخرى، وبتداوهلا املستمر ، وحدة مصطلحات اللغة يف االستعمال
وبذلك فالنص التعليمي  .موحديف العلوم املختلفة ينتهي هبا االستعمال إىل إقامة معجم لغوي مغاريب وظيفي 

لتكون أسا تبىن عليه الوحدة السياسية،  ،طموح الوحدة الثقافية يف أذهان الشعب املغاريبل عِ  فَ يُـ  من مضامينه
 أزمة انتقائه. أو غربة انتمائه يفسواء  ،العوائق اليت تواجهها اللغة العربية  يف ما يعين املصطلح ل  قِ ومن مبناه تَ 
 دت إشكالية امللتقى يف مايلي:ولذلك حتد  

 ؟موحدا وظيفيام املغاريب معجما لغواي املتعل   إكسابص التعليمي يف ما وظيفية الن   -
 ادمهع  ، وتفعيل ب   موحدة والتأسيس ملرجعية وما فاعليته يف تثبيت عناصر اهلوية الوطنية

 غات؟رس اللساين يف حقل تعليمية الل  ضوء ما يقرتحه الد   يف، املغاريب
 
 
 



 

 هذه اإلشكالية حتد دت أربع حماور هي: عنلإلجابة و 
 حماور امللتقى:

 .التلقيص التعليمي ونظرية الن   -1
 .املعجم اللغوي املغاريب وتوحيد ة النص التعليمي يف االكتساب اللغويوظيفي   -2
 .ة النص التعليمي يف تثبيت عناصر اهلوية الوطنية وتف  عيل بعدها املغاريبفاعلي    -3
 .بني الواقع واملأمول يف املدارس املغاربية ص التعليميالن   -4

 

 أهداف امللتقى:
 الن ص استثماره يف ما خيدموإمكانية ، صيف تعاملها مع الن   التلقيما انتهت إليه نظرية الع على ط  الا -1

 .التعليمي
     الوقوف على ما توص ل إليه الد رس الل ساين يف حقل تعليمية الل غات، وإمكانية توظيفه يف ما يفيد إعداد                            -2

اكتساب اللغة  املغاريب من املتعلمالنصوص التعليمية يف أنشطة الل غة العربية ابملدارس املغاربية، حىت يتمكن 
 .، وجودة توظيفهاالعربية

الل غة العربية ابملدارس املغاربية، من خالل مناذج ميدانية وعينات  أنشطةالنصوص التعليمية يف ف على التعر   -3
 واقعية.

موحدة، لتحقيق وحدة املعجم  مغاربية يف اعتماد نصوص تعليميةاستثمار مستجدات الدرس اللساين  -4
أتسيسا  ةاملغاربي مالمح اهلوية ثمنيالوطنية، وت الشخصيةاللغوي املغاريب، وتفعيل دورها يف تثبيت عناصر 

 .موحدة ملرجعية
 

 شروط املشاركة:

 مة يف ملتقى آخر، وعدم تقدميها للنشر.عدم املشاركة ابملداخلة املقد   -1
 .(10واملراجع، وال تقل عن ) ( صفحة، مبا يف ذلك قائمة املصادر15ال يزيد عدد الصفحات عن ) -2
 املداخلة حبسب املقاييس التالية:تكتب  -3
 .املسافة بني السطور(1,15، للهوامش 12ابلنسبة للمنت، و 16"، احلجم )TraditionalArabic* اخلط " 

 
 

 



 مواعيد هامة:
  .2018 نوفمرب 10جل الستقبال امللخصات: آخر أ -
  .2018 نوفمرب 15اإلشعار بقبول امللخصات: -
  .2018 ديسمرب 10آخر أجل الستقبال املداخالت:  -
  .2018 ديسمرب 15:من خارج اجلزائرالوافدة املداخالت  قبولاإلشعار ب -
 .2019جانفي  10من داخل اجلزائر:الوافدة اإلشعار بقبول املداخالت  -

 
 

 :رسوم املشاركة
 حددت رسوم املشاركة  كاآليت: 

 دج. 6000 املشاركون من داخل الوطن -
 ال غري.إىل اجلزائر املشاركون من خارج الوطن يتحملون تكاليف السفر  -

 : مالحظة
 ال تقبل األعمال املشرتكة. -

 للتواصل:
 lisaniyat2019@gmail.com الربيد اإللكرتوين:

 .رئيس امللتقى (00.213) 773.80.09.06  -   اهلاتف:
 .العام( املنسق 00.213) 799.28.01.65   -            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الرئيسان الشرفيان
 

 .مدير جامعة حممد البشري اإلبراهيمي: أ.د/ عبد الكرمي بن يعيش
 .رئيس اجمللس األعلى للغة العربية: أ.د/ صاحل بلعيد

 
 اآلداب والل غات: أ.د/ رحيم حسني: عميد كل ية عاليات املشرف على الف

 
 د/ بوبكر الصديق صابري: رئيس امللتقى

 
 عبدالناصر مباركية: د/ جنة العلميةالل   رئيس

 
 : أ/ صاحل دريسيرئيس جلنة التنظيم

 
 : د/ زهر الدين رمحاينرئيس جلنة اإلعالم واالتصال

 
 

 عبدهللا بن صفية /د املنسق العام:
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رئيس اللجنة العلمية د/ عبد الناصر مباركية
 أعضاء اللجنة العلمية:

 اجلزائر. - رئيس اجمللس األعلى للغة العربية .....أ.د/ صاحل بلعيد  
 السعودية..... أ.د/  طامي بن دغليب الشمراين 

مصر..... أ.د/ إبراهيم حسن شحمة   
 السعودية..... أ.د/ حكيم دهيمي 

 أ.د/ مصطفى مشيعة .... املغرب.
 اجلزائر. - 02جامعة سطيف .... أ.د / حممد بوادي 

 اجلزائر. -معة عنابة جا.... أ.د/ إمساعيل بن صفية 
 اجلزائر. -جامعة خنشلة .... أ.د/ قري جميد 

 اجلزائر. - 02 جامعة سطيف.... أ.د/ كمال قادري 
 .أ.د/ عبدالقادر بن فرح .... تونس
 .أ.د/ أمحد اهلادي رشراش .... ليبيا

 .أ.د/ جمدي بن صوف ... تونس
 .اجلزائر –د/عادل بوداير .... جامعة تبسة 

 اجلزائر. –جامعة برج بوعريريج ....  بغورةايسني د/ 
 اجلزائر. -جامعة جباية .... د/ حممد الزين جيلي 

 اجلزائر. -جامعة تلمسان .... د/ فاطمة صغري 
 اجلزائر. –جامعة برج بوعريريج .... د/ زينة قرفة 

 اجلزائر. -جامعة البويرة .... د/ بومتر فطيمة 
 اجلزائر. -جامعة جباية .... د/ بوعياد نوارة 

 اجلزائر. –جامعة برج بوعريريج .... د/ زهر الدين رمحاين 
 اجلزائر. -جامعة جباية .... د/ عليك كايسة 

 اجلزائر. –جامعة غرداية .... د/ حممد مدور 
 اجلزائر. –امعة برج بوعريريج ر ... جد/ موسى لعو 

 اجلزائر. –د/ ربيعة برابق .... جامعة تبسة 
 اجلزائر. –جامعة ابتنة .... د/ زهور شتوح 
 اجلزائر. –جامعة الوادي .... د/ سليم محدان 

 اجلزائر. –جامعة املسيلة .... د/ مراد قفي 
 .اجلزائر –د/ مساح بن خروف .... جامعة برج بوعريريج 

 
 



  ةالشعبيالديمقراطية لجمهورية الجزائرية ا                                       
                          برج بوعريريج –محمد البشير اإلبراهيمي جامعة                                

 اآلداب والل غاتية كل                                 
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