
 

 ةاجلمهورّي رئاسة                     اخلطاب وحتليل غاتالّل ةتعليمّي خمرب                  الشلفب بوعلي بن حسيبة جامعة
 العربية غةلّل األعلى اجمللس                                                                                                                                  والفنون اآلداب يةكّل     
        

 تنظّم كليّة اآلداب والفنون وخمرب تعليميّة اللّغات وحتليل اخلطاب جبامعة الشّلف  
اجمللس األعلى للّغة العربيّة  بالتّنسيق مع  

 :املوسوم بــــ  -عن بعد–امللتقى الوطني 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةة الشعبّية الدميقراطّية اجلزائرّيورّيهاجلم
 

 
 

 



 

 الملتقى  ديباجة

ة واجلامعات وخمابر وهمزة وصل بني خمتلف املراكز العلمّي ة ومؤّسسة معرفيةعلمّي ًةأة بوصفه هيغة العربّيشهد اجمللس األعلى لّل
منذ تأسيسه  ،ملواكبة روح العصر ومستجداته ؛ة وترقيتهاغة العربّيهوض بالّلة االشتغال للّنوكيفّي ،فكريالبحث حتّوالت عديدة يف طرق الّت

يت رات اّلغّيومن أبرز الّت .2662جانفي  29ملؤّرخ يف ا 30-62املعّدل واملتّمم للقانون  2669ديسمرب  12يف  69/03مبوجب األمر رقم 
وحتّوله إىل ورشة ،ة للّتجريب مع كّل ما هو كائنغة العربّيه بإخضاع الّلة وكانت سببا يف تطّورهقياُمطرأت على اجمللس األعلى لّلغة العربّي

ة إىل غة العربّييت دفعت املشتغلني على الّلالعديد من منجزاته اّلوهو ما نلفيه جبالء يف ، ةالعاملّي جتريب  لتطويرها واالرتقاء بها إىل مصاّف
 ظر حول السُّبل الناجعة ملّدودعتهم إىل إعادة النظر فيما قّدموه هلا؛ فتعّددت الرؤى واختلفت وجهات الّن ،مراجعة الكثري من قناعاتهم

غة وتعّد منجزات اجمللس األعلى لّل .مستقبلها يف سوق لغات العاملحتديث واصل مع خمتلف املعارف والعلوم خلدمة اللغة العربية وجسور الّت
ة من بوتقة غة العربّيصاحل بلعيد الذي كان له الفضل الكبري يف إخراج الّل/ د.أة مع خاّص ،مثاال حّيا على ذلك ةة يف األلفية اجلديدالعربّي

يستدعي مّنا الوقوف عند منجزات  األجاّلء وألّن الكشف عّما قّدمه هؤالء .االستعمال الّضّيق إىل االستعمال الواسع ويف جماالت خمتلفة
غة وهو ما كان وراء فكرة تنظيم هذا امللتقى القائم أساسا على تتّبع منجزات ومستجدات اجمللس األعلى لّل، ة غة العربّياجمللس األعلى لّل

املنجزات العلمّية والفكرّية اّليت متّيز ماهي : جابة عن هذه اشإشكاليةلإل ،ة منذ مرحلة تأسيسه إىل مرحلة تطّوره دون استثناءالعربّي
 ة يف أكثر جمال؟غة العربّي، وِتبيان قدرة استعمال الّلكانت سببا يف بعث صداه خارج الوطن العربّياّليت ة وغة العربّياجمللس األعلى لّلبها

  أهداف الملتقى

 ؛ةغة العربّياألعلى لّلاالّطالع عن قرب على منجزات اجمللس .  2
 الوقوف على مواكبة اجمللس األعلى للغة العربية واستجابته ملتطّلبات الواقع اللغوي يف اجلزائر ؛.  1  
 ؛هوض بهاة والّنغة العربّيامية إىل خدمة الّلتثمني اجلهود الّر. 0 
 .هاة واالرتقاء بغة العربّيووسائل جديدة لتطوير الّل ائقإبراز وحتديث طر. 4 

  محاور الملتقى

 ؛ ( النشأة والّتأسيس ) اجمللس األعلى لّلغة العربّية :احملور األول
 صناعة املعاجم ؛ :احملور الثاني 

 ؛الّرقمنة واملعلوماتية  :احملور الثالث
 املواطنة والّتعايش اللغوي  ؛: احملور الّرابع 

 ؛( العاملّية / القومّية  /احمللّية ) املشاريع اللغوية   : احملور اخلامس 
  .امللتقيات واملنشورات العلمّية : احملور الّسادس 

 : الجهة المنّظمة

 الجزائر –المجلس الأعلى للّغة العربيّة  .1

 لفالشّ –حسيبة بن بوعلي  جامعة–كلّيّة الآداب والفنون  .2

 لفشّال –غات وتحليل الخطابة اللّمخبر تعليميّ .3

 رئيس اجمللس األعلى للّغة العربيّة: د صاحل بلعيد /أ    - :  للملتقى ةالشرفي اسةئالرّ
 بالشلفد  خلضر قرين مدير جامعة حسيبة بن بوعلي /أ  -

 راضية بن عريبة/د.أ:الملتقى ةرئيس

 حممد حرّاث  / د: ق الملتقىمنسّ

 حممّد حاج هنّي/ د.أ: رئيس اللّجنة العلميّة
 آمنة عشاب/ د: نظيميةرئيس اللّجنة التّ



 

العلمّية   الّلجنة 

o رئيس اجمللس األعلى للغة العربية   –صاحل بلعيد / د .أ  
o جامعة وهران  –عبد امللك مرتاض / د.أ  
o جامعة تلمسان  -عبد اجلليل مرتاض  / د .أ  
o خبري باجمللس األعلى للغة العربية  –أمال محزاوي / د  
o جامعة تلمسان –عبد الّناصر بوعلي / د .أ  
o جامعة وهران -عّزوز  أمحد / د .أ  
o جامعة الّشلف –هارون    جميد / د .أ  
o جامعة الّشلف–خمتار درقاوي   / د .أ 
o خبري باجمللس األعلى للغة العربية  -حممد حراث / د  
o جامعة مستغامن -حاج علي عبد القادر / د .أ  
o جامعة مستغامن  -دمحاني نور الّدين / د .أ  
o الّشلف جامعة -أمحد بن عجمّية /د.أ  
o جامعة الّشلف  –خلضر قّدور قّطاوي / د .أ  
o جامعة الّشلف –إمساعيل زغودة/ د .أ  
o جامعة الّشلف –راضية بن عريبة/ د .أ  
o جامعة الّشلف –عبد القادر توزان / د .أ  
o تلمسانجامعة –سيدي حممد غيثري / د.أ 
o جامعة الّشلف –نور الّدين دريم / د .أ  
o جامعة الّشلف -مجيلة روقاب / د .أ  
o جامعة الّشلف –فاطمة عبد الّرمحن    /د .أ  
o جامعة الّشلف –عبد القادر ميسوم/ د.أ  
o جامعة الّشلف –يوسف بن نافلة   / د .أ  
o جامعة الّشلف -حممد رزيق  / د .أ  
o جامعة الّشلف –أمحد مداني   / د  
o  جامعة الّشلف –بايةغيبوب/ د  
o جامعة الّشلف –أمنة عشاب   / د  
o جامعة الّشلف –عبد اهلل توام/ د  
o جامعة الّشلف –كمال الدين عطاء اهلل   / د  
o جامعة الّشلف –صاحل زيدور/ د  
o  جامعة الّشلف  -عبد القادر جلول دواجي / د.أ  
o جامعة الّشلف –معمر عفاس / د  
o جامعة الّشلف -سهام موساوي / د.أ  
o   جامعة الّشلف –أمحد عراب   / د.أ  

 



 

الّتنظيمّية   الّلجنة 

 آمنة عشاب/  د 
 سيد أمحد حممد عبد اهلل/د 
 جامعة الّشلف   -عبد القادر مربوح  / د  
 جامعة الّشلف –فالح حنان   / د  
 جامعة الّشلف –سليمة صالح   / د  
 جامعة الّشلف –حممد منرة  / د  
 جامعة الّشلف –خدجية مكي  / د  
 جامعة الّشلف –طيب عمارة فوزية / د  
 الّشلف جامعة –إلزعر حبيبة / د  
 جامعة الّشلف –حيزية كروش / د  
 جامعة الّشلف –كمال عمامرة/ د  
 جامعة الّشلف –عبد الرمحن غربي / د  
   جامعة الّشلف –قيالن ختو .أ  
 جامعة الّشلف –ربيحة عداد / د  

  خلية اإلعالم 

 كمال الدين عطاء اهلل / د: رئيس خلية اشإعالم 
   جامعة الّشلف–راضية بن عريبة/د .أ .1
  جامعة الّشلف –صاحل زيدور/د .2
  جامعة الّشلف –كمال عمامرة/ د .3
  جامعة الّشلف –تنقب حممد   / د .4

الّتقنّية    الخلّية 

 املهندس عبد اهلل مّنار     :رئيس اخللّية 
 ّهر عباساطيف طعبد الّل :املهندس .1
 بلعيادة هواري:املهندس .2
 زهرة سليمة:املهندسة .3

   مهمة علوماتم

 
 م2221نوفمرب  22/22 املوافق لـ  هـ1443ربيع الثاني  22/23: األحد  واشإثنني: تاريخ انعقاد امللتقى  
 الربيد اشإلكرتونّي : taalimiatellogha@gmail.com 

  (ج) تنشر األحباث مبجلة جسور املعرفة املصّنفة 

 

mailto:taalimiatellogha@gmail.com


 

 

 

 

 االفتتاح

 

 إلياس شهرةبصوت القارئ    آيات بّينات من الذكر احلكيم 

 شيد الوطين اجلزائريالّن 

  (رئيسة امللتقى)كلمة ترحيبية 

 كلمة مدير اجلامعة   

 كلمة رئيس اجمللس األعلى لّلغة العربية 

 ة اآلداب والفنونّيكلمة عميد كّل 

 غات وحتليل اخلطابة الّلكلمة مدير خمرب تعليمّي 

 فاقية االّت  

  اسرتاحة القهوة 

 

 

 



 

 م22/33/2223   هـ3441ربيع الثاني  22: األحد  :اليوم األول

 جلسة األولىال

 
       رئيس اجمللس األعلى للغة العربيةبلعيد /أد: رئيس اجللسة

       مشاريع اجمللس األعلى للغة العربية موسوعة األعالم النموذجية                      1-وهران  -أحمد عزوز .د.أ

        ُمعجـــــم ألفاظ احلياة العاّمة يف اجلزائر، الفكرُة، واشِإعداُد، واشإْنجاُز                    -تلمسان –عبدالناصر بوعلي  .د.أ

                        االختيارات اللغوية وأثرها يف نفسّية السامع                          1جامعة وهران –طاهري  بلخير / د.أ

  األهداف ومنهجية الوضع معجم ألفاظ احلياة العاّمة يف اجلزائر قراءة يف         جميلة روقاب. أ د /محمد حاج هّني. أ د

              جامعة الشلف            

    اجمللس األعلى لّلغة العربية منجزات أساليب التمكني للعربية وترقيتها يف          جامعة الشلف– عبدالقادر حمراني /د .أ

 الثانية جلسة  ال

 

  3أمحد عزوز جامعة وهران /أد: رئيس اجللسة

             وجهود صاحل بلعيد يف خدمة وترقية اللغة العربيةإسهامات               (جامعة خميس مليانة) إيمان قليعي. د

    (المجلس األعلى لّلغة العربّية)ح نورة مرا . أ  

  جهود اجمللس األعلى للغة العربية باجلزائر يف تيسري النحو العربي           جامعة الشلف– قدور قطاوي لخضر /د.أ
 أفريل باملكتبة  32و 32أعمال ندوة تيسري النحو املنعقدة يف                                                                                                                     

   باحلاّمة أمنوذجا ةالوطني                                                                                                                                  
       التارخيي للغة جهود  اجمللس األعلى للغة العربية يف بعث مشروع املعجم          إسماعيل زغودة. دأ /عبد الرحمن غربي. د

                      العربية                                                                      جامعة الشلف          
    اجمللس األعلى يف احلفاظ على اللغة العربية يف ظلجهود                حيزية كروش .د / د راضية بن عريبة.أ

 ظاهرة التداخل اللغوي                                                جامعة الشلف        

 

 
 



 

 الورشات

 

 راضية بن عريبة  : حممد حاج هين                              املقّرر /أد: ورشةرئيس ال              

  "اجلزء األول منوذجا"قراءة يف املعجم الطبونيمي اجلزائري      -جامعة تلمسان–عالية حبار . د/فاطمةسعدي / د
 البن تريدي -مصطلحات الرتبية والتعليم يف قاموس الرتبية احلديث                   محمد تنقب. د/أحمد بن عجمية/ د .أ

  جامعة الشلف–             
 اجمللس األعلى للغة العربية يف رقمنة اللغة العربية  إسرتاتيجية              نعيمة عيوش. د/ بوعمران بوعالمالعربي / د

 وربطها بالتقانات احلديثة                                 جامعة خميس مليانة            
            اجلزائري اللغوي ودروه يف حتقيق األمن الثقايفالتعايش                       ن زينةبصفية  .دأ/  شيماء العابد.د 

             جامعة الشلف           
                                                                     -جملة اللغة العربية أمنوذجا– فاعلية اجمللس يف توسيع البحث اللساني             سمية خالدي/ د.ط /صليحة  رقوع /  د.ط

             جامعة الشلف                

  الطوبونيميا  دور املعاجم اللغوية يف صناعة املعاجم املتخصصة معجم      جامعة الشلف– سمير عراب. د/ مكي خديجة. د

               اجمللس األعلى للغة العربية حول ظاهرة التداخل اللغويجهود           جامعة الشلف– حبيبة إلزعر/د/ بختة عزوزي/د

  العربية مصطلح احلضارة يف اللغة العربية من منظور اجمللس األعلى للغة         -1 جامعة وهران– بن عجمية محمد يزيد/د.ط
   العربّية النشأة والتأسيس والتطور األعلى لّلغةاجمللس                    د مجيد هارون .أ/ مريــــم بن عزوزي .د

               جامعة الشلف                
   (املنجزات واألهداف)اجمللس األعلى للغة العربية                 عبد اهلل توام  .د/ صامت بوحايك أمينة.د

     جامعة الشلف           

 م22/33/2223   هـ3441ربيع الثاني  21: اشإثنني :اليوم الثاني 

 سحواج احممد.دأ: أمحد عراب                         املقّرر /أد : الورشةرئيس               

   مظاهر التعايش اللهجي يف املوروث الشعيب الشلفي مقاربة طوبونيمية                     سحواج امحمد.د/ عراب أحمد.دأ

      جامعة الشلف         
  عبد الهادي عبد القادر/د.ط
 اجلهود املعجمية أمنوذجا    –جهود اجمللس األعلى يف خدمة اللغة العربية            جامعة غليزان–ف فضيلة حمادي شار د .ط
   دور املواطنة اللغوية يف حتصني اهلوية الوطنية لدى اجلزائري    جامعة الشلف  –آمنة عشاب.د/بايـــــــــــة غيبوب. د
   النَّشَأُة والصَّالِحيَات و امُلنَجَزات_اجمللس األعلى للغة العربية باجلزائر                         (جامعة الشلف)كريم بوكرديد.د
 (   جامعة تيزي وزو)حنان فالح . د



 

                                                املواطنة والتعايش اللغوي    جامعة الشلف  – حمو لبيك .د / معمر عفاس/ د
                            مسريُة إجنازات: اجمللس األعلى لّلغة العربية                      جامعة الشلف–  محمد حراث. د
 التطّوع الّلغويمبادرات اجمللس األعلى للغة العربية يف                    ربيحة عداد  / د /محمد بلعباسي/ د

                                                      -أمنوذجا  املعجم التارخيي الّلغوي -                                            جامعة الشلف         
            -بني الواقع واملأمول–املعجمية   اجمللس األعلى للغة العربية والصناعة                   جامعة الطارف -فاطمة بوقرة/  د.ط
                              عجميةجهود اجمللس األعلى للغة العربية يف الصناعة امل                    3جامعة سطيف – خيرة عيشون/ د
                العربيةاملنجزات الرقمية للمجلس األعلى للغة             صالح زيدور/ د/ كمال الدين عطاء اهلل/ د

   جامعة الشلف           
    ع اللغوي يف اجلزائر أشكاله وآثارهالتنّو                جامعة الشلف–  طيب عمارة فوزية/ د

                                
 الورشة الثانية 

 

       القادر بعداني عبد/ د:قّررامل       فاطمة عبد الرمحن                          /أد :الورشة رئيس 

 استعمال اللغة العربية يف التليفزيون اجلزائري"كتاب        سعاد متلف.د/ عبد القادر بعداني/د
  دراسة وصفية إحصائية"                                جامعة الشلف              

   اجمللس األعلى للغة العربية ودوره يف احلفاظ على الثقافة الشعبية  اجلزائرية الرتاث           تيارت جامعة– دهلي أحمد/د.ط
 منوذجا الالمادي  يف اجلنوب                                                               

 باجمللس األعلى يف اجلزائر االزدواجية اللغوية وكيفية ارتقاء اللغة العربية إشكالية                    حاج شريف هاجر/د.ط 
         إشكاالت " 3112ملتقى األدب األمازيغي يف اجلنوب أعالمه وقضاياه  قراءة يف               جامعة الشلف – قمومية سعاد/د

  "وحلول                                                                            
           مشروع الذخرية العربية وانفتاح اللغة العربية على حتوالت العصر و تطوراته              جامعة الشلف– بوضروة زهرة.د

 -رؤية واقعية و استشرافية - التكنولوجية                                                                
   التعريب يف أعمال اجمللس األعلى  اللغة العربية ، قراءة حتليلية نقدية جمللة معامل            جامعة البويرة– صليحة لطرش /د

                                                                       السداسي الثاني -العدد السابع                                                                                    
                                مرتكزات التنظري و آليات اشإجراءالصناعة املعجمّية بني                            عبد الغني زمالي/ د
      -جامعة سوق أهراس-
                       دور املكتبات الّرقمية  يف خدمة البحث العلمي                        عبد القادر توزان / د.أ
    جامعة الشلف– حسين نجاة.د /
 التعايش اللغوي واألمن الثقايف لدى املواطن اجلزائري مع قراءة يف مضامني      بومرداسجامعة – موسى بن هاشمي /د
  ليوم الدراسي املوسوما كلمة رئيس اجمللس األعلى للغة العربية يف افتتاح                                                    

 باألمن اللغوي والثقايف واالنسجام اجملتمعي                                                                
 



 

               الرقمنة واملعلوماتية يف محاية الرتاث اجلزائري               شيرغسامية .د/  حياة كاسي.د
       جامعة الشلف       

     األعلى للغة العربية يف ترقية اللغة املتخصصة اجمللسإجنازات            بومرداسجامعة – علي صالحي/ د
    )دليل املصطلحات البيئية أمنوذجا)                                                            

               
 الورشة الثالثة

 

       عطاء اهلل  الدين كمال / د:اجللسة مقّرر                  يوسف بن نافلة                   /أد: ورشةرئيس ال

     واملواطنة جهود اجمللس األعلى للغة العربية باجلزائر يف حتقيق التعايش اللغوي     جامعة الشلف– يوسف بن نافلـــــــــــــــــــــــة/ د .أ

  م3112نوفمرب  32-32قراءة يف  أشغال امللتقى املنعقد يف                                                             
 دور اجمللس األعلى لّلغة العربية يف ترقية لغة اشإعالم، قراءة يف كتاب        جامعة الشلف–الّدين براهيم مزاري نور/د

                                       "العربية يف وسائل اشإعالم حسن استعمال الّلغة "                                                                                                                                         
              تعّميم لغة الّضاْدإسهامات اجمللس األعلى لّلغة العربّية يف                فالحي نوال/ شقللو عائشة/   د.ط

 الّدليل الوظيفّي يف املعلوماتّية للمجلس األعلى منوذجا                       جامعة الشلف               
                                               املواطنة والتعايش اللغوي                  جامعة الشلف– عجال جمال. د
                              صناعة املعجميةالمساهمة اجمللس األعلى للغة العربية يف                3جامعة الجزائر -دالي وهيبة/ د.ط
 .         األدلة الوظيفيةدور اجمللس األعلى للغة العربية يف إجناز                    (جامعة المسيلة) ربيع بوجالل.د
  (المركز الجامعي بريكة باتنة)عبد الملك شويمت .د.ط
 اجالعرِبّية اجمللس األعلى للُّغة العربيَّة أمنوذخابر العلمّية لرتقيَّة اللُّغة جهود اهليئات وامل          جامعة خميس مليانة– هناء بلعباس /د
   اجمللس األعلى للغة العربية يف معاجلة إشكالية املصطلح إسهامات                        ( غيليزان) مقدم فاطمة.د
 (الشلف)عمامرة كمال .د
 أعمال امللتقى الوطين اللغة العربية وبرامج الذكاء االصطناعي         1جامعة باتنة – مرزاقة عبد النبي/ د.ط

 -قراءة يف املضامني واألهداف -                                                          
                                                           

 
 للمجلس األعلى منوذجاالّدليل الوظيفّي يف املعلوماتّية                                                      

 
 

 
 
 

 تكنولوجيا املعلوماتتوظيف االقرتاض يف صناعة معاجم جامعة الشلف           -عبد الواحد بوحجلة.د



 

الرابعة    الورشة 

 
   أمحد مداني  / د:املقّررسهام موساوي                                         /أد: ورشة رئيس ال

     للمجلس األعلى للغة العربية الطبونيميالرقمي  مشروع املعجم               (جامعة تلمسان)سيدي محمد غيثري / د .أ
     جامعة الشلف–سهام موساوي. أد 
                                   جهود اجمللس األعلى للغة العربية جملة اللغة العربية أمنوذجا       جامعة الشلف  –  أحمد مداني. د/حدوش بختة.د
            العربية يف اجلامعة اجلزائريةإسهامات اجمللس األعلى للغة                         -جامعة المسيلة– عمر مخلوف. د

"املنشورات وامللتقيات والنشاطات العلمية أمنوذجا"                                                                  
           –هويتها  يف تعزيز مكانة اللغة العربية واحلفاظ على استثمار الرقمنة                    د جياللي بن يشو.أ/ الواط بدرة  د.ط 

 أمنوذجا اجمللس األعلى                                                             -جامعة مستغانم        
  اجمللس  تراه عيوناللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية كما                      حمراس صفاء/ د.ط /حمراس محمد.د

 األعلى للغة العربية                                                                -جامعة غليزان–       
             -جهود اجمللس األعلى للغة العربّية يف الصناعة املعجمية                        سمية غولد  .ط/ليلى قمرودد   .ط

- املربق وقاموس مصطلحات الفالحة أمنوذجا                                            جامعة الشلف          
      جهود اجمللس األعلى للغة العربية يف إثراء اللغة العربية وتطويرها                          جامعة الشلف– حمد بن باليم/ د
 منجزات اجمللس األعلى للغة العربية يف  ترمجة العلوم إىل العربية              جامعة الشلف–   القادرسوم عبد ـــــــــــــمي: د .أ

 أمنوذجا " دليل التمريض"                                                                              
     

 الجلسة الختامية 

 

  ّوصيات الت  

 الختامية   : الكلمات 

 ّة اآلداب والفنون  عميد كلي 
  مدير املخرب 
  رئيسة امللتقى  

  ّبي الذ  آيات    كر الحكيم نات من 

     


