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 :تقنيات تعميم المغة العربية

 والمأمول الواقع
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ينظم مختبر  -الشمف -تحت الرعاية السامية لمدير جامعة حسيبة بن بوعمي 
تعميمية المغات وتحميل الخطاب بالتعاون مع كمية اآلداب والمغات ممتقى دوليًا بعنوان: 

 .5102نوفمبر  52و 52وذلك يومي "تقنيات تعميم المغة العربية، الواقع والمأمول" 
 

  الممتقى لجان
 : األستاذ الدكتور  برابح بن دوخة   مدير جامعة الشمف الرئيس الشرفي لمممتقى

  عبد القادر شارف: الدكتور  رئيس الممتقى
 أحمد بن عجميٌة  الدكتور:  منسق الممتقى

 جامعة الشمف عبد القادر شارف:  الدكتور رئيس المجنة العممية
 :أعضاء المجنة العممية

 أحمدددددددددد بدددددددددن عجميدددددددددٌة الددددددددددكتور : 
 

 

  الشدددددددددددددددددددددددددمفجامعدددددددددددددددددددددددددة  
  محمدددددددددددددددد زيدددددددددددددددوشالددددددددددددددددكتور :  

 
 لشدددددددددددددددددددددددددمفجامعدددددددددددددددددددددددددة ا 

 الجميوريددددددددة سددددددددميمانيالدددددددددكتورة :  
 

 لشدددددددددددددددددددددددددمفجامعدددددددددددددددددددددددددة ا 
 األسددددددتاذ الدددددددكتور: العربددددددي عمدددددديش 

 

 

 لشدددددددددددددددددددددددددمفاجامعدددددددددددددددددددددددددة  
 األسددددددددددددتاذ الدددددددددددددكتور: مكددددددددددددي درار 

 
 جامعددددددددددددددددددددددددددة وىددددددددددددددددددددددددددران  

 األسدددددددتاذ الددددددددكتور: عمدددددددي م حدددددددي  
 

 

 لجزائدددددددددددددددددددددددددراجامعدددددددددددددددددددددددددة  
 األسدددتاذ الددددكتور: عبدددد القدددادر تدددومي 

 
  لجزائدددددددددددددددددددددددددرا جامعدددددددددددددددددددددددددة 

 محمدددددد السدددددروتياألسدددددتاذ الددددددكتور:  
 

  محمددد الخددامس المغددرب جامعددة 
 ميددددددددددددددددا مبيضددددددددددددددددين الدددددددددددددددددكتور:  

 
 آل البيددددددددددددت األردنجامعددددددددددددة  

 األسددتاذ الدددكتور: سدديدي محمددد  يثددري 
 

 

 تممسددددددددددددددددددددددددانجامعددددددددددددددددددددددددة  
 محمددددددددددددددددد عمددددددددددددددددورالدددددددددددددددددكتور:  

 
 لشدددددددددددددددددددددددددمفاجامعدددددددددددددددددددددددددة  

 األسدددددتاذة الددددددكتورة: سدددددعاد بسناسدددددي  
 

 جامعددددددددددددددددددددددددددة وىددددددددددددددددددددددددددران 
  عمددددددددر ديدددددددددو األسددددددددتاذ الدددددددددكتور:  

 
 جامعددددددددددددددددددددددددة تممسددددددددددددددددددددددددان  

 الددددددددددددددددددكتورة: عمدددددددددددددددددر لحسدددددددددددددددددن 
 

 عنابدددددددددددددددددددددددددددةجامعدددددددددددددددددددددددددددة  
 حنيفدددددددددي بدددددددددن نا دددددددددر الددددددددددكتورة:  

 
 مسدددددددددددددددددددددددتغانمجامعدددددددددددددددددددددددة  

 الشدددددددددددددارف لطدددددددددددددروش: الددددددددددددددكتور 
 

 جامعدددددددددددددددددددددددددة الشدددددددددددددددددددددددددمف 
 الددددددددددددددددددكتورة: أميندددددددددددددددددة طيبدددددددددددددددددي  

 
 جامعددددددددددددددددددددددددة بمعبدددددددددددددددددددددددداس 

 



 الددددددددددكتورة: عبدددددددددد القدددددددددادر تدددددددددوزان
 

 جامعدددددددددددددددددددددددددة الشدددددددددددددددددددددددددمف 
 فاطمددددددددة عبددددددددد الددددددددرحمنالدددددددددكتورة:  

 
 جامعدددددددددددددددددددددددددة الشدددددددددددددددددددددددددمف 

 الددددددددددكتورة: راضدددددددددية بدددددددددن عريبدددددددددة  
 

 جامعدددددددددددددددددددددددددة الشدددددددددددددددددددددددددمف 
  

 

 :   التنظيم لجنة
 محمد عمور الدكتور:  التنظيم لجنة رئيس

 :   التنظيم لجنة أعضاء
كمددال الدددين عطدداء .أ -اهلل تددوام  عبددد.أ -إسددماعيل ز ددودة.أ -أحمددد بددن عجميددٌة  .د
 سدحالية الحكديم عبدد. أ -مخمدوف زكريدا.أ -معيفدي الحميد عبد.أ - رضوان شييان.أ -اهلل
 عبددد. أ-رويبددي الكددريم عبددد.أ -حفدديظ بددولخراص.أ -سددمطاني السددبتي. أ -عدداتي نددوال.أ -

 حميددد. أ -داودي سدديام. أ -قددادم رشدديد. أ-لعددراب وردة.أ -ديددن سددميرة.أ -سددوداني الحددق
 لعبيدي. فريدة. أ -عميرة بن ماجدة. أ -كحيمي وناسة. أ -حولي مبروكة. أ -طريفة

 
 :الديباجة

 

يواجو التعميم في الوطن العربي تحديات ورىانات كبيرة في ظل العولمة واالنفتاح 
ىو األساس في ارتقاء الشعوب  الثقافي والمغوي والتعميمي، فقد كان التعميم وال يزال

والمجتمعات وتطورىا، وقد سعى األسالف لوضع العديد من المناىج والطرق لتعميم اإلنسان 
بالصوت واإلشارة والرمز والقمم ومختمف الوسائل التي أتيحت ليم آنذاك، ومع مرور الوقت 

التعميم بإنشاء تطور اإلنسان مع تطور فكره، وازدادت األبحاث وتضافرت الجيود لتطوير 
المدارس ووضع المناىج التعميمية المناسبة لتحقيق نجاح يحدد سمات المستقبل ومكانة 

 .الشعوب في خريطة العالم العممية، ويصّنف حياتيا ورقييا في ظل تطورىا العممي
وعميو فإّن الوصول إلى تحقيق نجاح في األداء التعميمي، يتطمب أْن يحرص كل  
إلى االرتقاء  -ؤسساتو المعنية بالتعميم في مختمف أطوارهمن خالل م -مجتمع 
سعيًا لضمان جودة التعميم والبحث العممي، مع الحرص عمى تطوير تقنيات تعميم  والتطوير

 .المغة العربية لتساير متطمبات العصر المتنوعة



ا من وما تفرع عني السوسورية واالىتمام بالمغة تعميمًا وتعّممًا لم يرتبط بالمسانيات
في  " La didactique"  اختصاصات، بقدر ما ىو موغل في القدم، ولكن ظيور التعميمية

السبعينات من القرن الماضي في فرنسا اختزل الكثير من الجيود السابقة، حين تم وضع 
القوانين العممية التي أثمرتيا المسانيات النظرية موضع االختبار والتجريب قصد اإلفادة منيا 

المغة وتعميميا، فيل يعقل اليوم أن نتساءل ىل المغة العربية قادرة عمى مواكبة في تعمم 
لى أي مدى يمكن االستفادة من العموم األخرى ومختمف الدراسات اآللية  العصر وتحدياتو؟ وا 

 والحاسوبية لتطوير البحث العممي في مجال تعميمية المغة العربية؟
غات األخرى تحتاج دائمًا من المختصين إلى بيد أنَّ المغة العربية كغيرىا من الم

تطوير مصطمحاتيا لتستوعب العموم والتكنولوجيا التي تتطور بسرعة ىائمة نتيجة لثورة 
 . المعمومات، وىذه الميمة تقوم بيا مجامع المغة العربية وحركة الترجمة في العالم العربي

تعميمية، يمتقي فيو ومن ىنا انبثقت فكرة التأسيس لممتقى دولي عممي خاص بال
عطائو األىمية  الباحثون والمتخصصون العرب واألجانب، لمناقشة محاور ىذا الحقل وا 

 .الالزمة من البحث والتطوير

 اإلشكال  •

ما المقصود بالعممية التعميمية؟، وما ىي مجاالتيا وميادينيا؟ وكيفية استثمار نظرياتيا   .1
 .في تعميم المغة العربية؟

 .خصوصيات ىذه العممية في التعميم في أطواره المختمفة؟ما ىي   .2
إلى أي مدى يمكن االستفادة من الدراسات اآللية والحاسوبية في تطوير البحث العممي   .3

 .في مجال تعميمية المغة العربية؟
 .كيفية وضع مناىج تعميمية تواكب التطور الذي يعرفو العالم في مختمف نواحيو؟  .4
 .ع الوسائل إلصالح منظومات التعميم؟ما ىي أنج  .5
 .كيفية تبادل الخبرات بين مختمف المؤسسات التعميمية عبر العالم؟  .6

  الممتقى أىداف
 :يسعى الممتقى إلى تحقيق األىداف اآلتية

االطالالالالالع عمالالالالى الدراسالالالالات الحديثالالالالة فالالالالي مجالالالالال التعميميالالالالة، ومالالالالا توصالالالالمت إليالالالالو  - أوال
 .التعميمية ومقارنتيا بالدراسات العربيةالمدارس الغربية في الدراسات 



 .وضع مقاربات بين التعميمية والعموم والمناىج األخرى - ثانيا
 .تحديد دور البحث العممي في النيوض بالتعميم وتطويره - ثالثا
 .إظيار مشكالت التعمم وطرق عالجيا - رابعا

 .إظيار دور البحث العممي في حلِّ المشكالت المختمفة -خامسا 
 .إنشاء مخابر وبرامج آلية لوضع األنموذج التعميمي المناسب -سادسا 
بمورة فيم متكامل ألداء الجامعالات، وتسالميط الضالوء عمالى آليالات االرتقالاء بيالا،  -سابعا

 .إلى جانب االىتمام
بنقالالالالل الخبالالالالرات والتجالالالالارب العربيالالالالة واألجنبيالالالالة لالسالالالالتفادة منيالالالالا فالالالالي مؤسسالالالالاتنا  -ثامنالالالالا

 .التعميمية
 .ترقية البحث العممي في مجال التعميمية -تاسعا
 .إقامة اتصال بين المعنيين بالموضوع في كافة أنحاء العالم العربي والغربي -عاشرا

 
  الممتقى محاور

 

 :التعميمية، الماىية والنشأة:  األول المحور
 .التعميمية والمسانيات•
 .التعميمية وتعميم المغات •
 .التعميمية والترجمة •
 .التعميمية و تحميل الخطاب •
 .التعميمية والسميولوجيا •
 :التعميمية والتكنولوجيا الحديثة:  الثاني المحور
 .التعميم االلكتروني •
 .التعميم عن بعد •
 .الجامعات االفتراضية •
 .التعميم بالكمبيوتر، الروبوتات واآلالت الذكية •
 .التعميمية و التواصل:   الثالث المحور
 .العصف الذىني طريقة •
 الطريقة االستكشافية •
 .فمسفة التواصل •



 .آليات التواصل التعميمي •
 .نظرية التمقي •

 .التعليمية والعلوم األخرى:  الرابع المحور
 
 شروط المشاركة •

يقدم الباحث ممّخَ ا ال يتجاوز  فحة واحدة بمغة البحث، يتضمن موضوع البحث  -1
الممتقى ومحاوره، ويرسُل الممخص عبر البريد اإللكتروني مرفق وأىدافو وع قتو بعنوان 

   .باستمارة مشاركة معبأة وسيرة عممية مخت رة
 .يشترط أن يكون موضوع البحث جديدا لم ينشر ولم يقدم في ممتقيات سابقة -2
 فحة متضمنة الم ادر والمراجع، كما يكتب ببرنامج (وورد)  02ال يتجاوز البحث  -3

 بالنسبة
( في 05في المتن، و ) 02حجم ) Traditional Arabic (لمغة العربية وبخط
 .( بالنسبة لمفرنسية واالنجميزية05ياس )مق Time New Roman اليوامش، وبالخط

 . توضع اليوامش آليًا في نياية البحث -4
تخضع جميع البحوث لمتحكيم العممي، وتختار لجنة التحكيم بعض الموضوعات  -5

 .المتميزة لنشرىا في المجمة
تقبل البحوث بإحدى المغات اآلتية: العربية، أو الفرنسية، أو االنجميزية، عمى أن  -6

كون نسخة من ممخص البحث بالمغة العربية بالنسبة لمبحوث المقدمة بالمغتين الفرنسية ت
 .واالنجميزية

يتمقى أ حاب البحوث المقبولة دعوة رسمية لممشاركة في أشغال الممتقى عبر البريد  -7
 االلكتروني

لكترونية إلى رئيس المجنة العممية -8  البحوث المقبولة تقدم في نسختين ورقية وا 
 .لمممتقى

يتكفل الممتقى بنفقات اإلقامة لممشاركين في أشغالو طيمة أيام انعقاده بينما تعتذر ليم  -9
 .عن التكفل بم اريف النقل

 :مواعيد ميمة •

http://diae.net/wp-content/uploads/2014/07/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A92.docx


 5102  نوفمبر 52و 52موعد الممتقى 
 م5102سبتمبر  01آخر أجل الست م ممخ ات المشاركة: 
 5102أكتوبر  01 الردود المبدئية عمى طمبات المشاركة :

 5102نوفمبر  12آخر أجل الست م البحوث كاممة: 
رسال دعوات المشاركة:   م5102نوفمبر  01الردود النيائية وا 

 :كل المراس ت تّتم عن طريق البريد االلكتروني اآلتي •
charefabdelkader@yahoo.fr 

 


