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 ( ديسمبر18)بمناسبة االحتفاء باليوم العالمي لّلغة العربية 

 
 

 تنظم كلية األدب العربي والفنون 
 

 :بالتعاون مع
 .المجلس األعلى للغة العربية

 
: ــا حــــوليــ دراســاومـــي

 ادوليمحليا وواقع اللغة العربية 
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 ديسمبر من كل سنة موعدا دوريا يحتفي فيو العالم بمغٍة من أكثر المغات انتشارا واستخداما 18حّددت اليونيسكو يوم 
في العالم، وىي عمى رأس المغات الحاممة لمحضارات البشرية عمى مّر العصور، إّنيا المغة العربية التي كتب هللا ليا أن 

ومن ىذا المنطمق؛ دأب المجمس األعمى لمغة . تكون لغة أمة ال لغة عرق، فشّرفيا بحفظ كالمو عز وجّل ِلُتخمَّد بخموده
العربية عمى تنظيم تظاىرات عممية وثقافية احتفاًء بيذه المناسبة، وىاىو اليوم يخطو خطوة إلى األمام موّسعا دائرة االحتفاء 
داخل الوطن بتمديد مّدتيا إلى ما ُيقارب الشير، واشتراكو مع مجموعة من الجامعات الجزائرية، مقدًما فرصًة ألكبِر عدد من 
أبناء المغة العربية ومحبييا لممشاركة الفعالة، التي نتمنى أن تنجح وتتكّرر دوريا، وتتشرف جامعة مستغانم بأن تكون واحدة 

     . من تمك الجامعات
يسعى ىذا اليوم الدراسي إلى مناقشة مختمف القضايا المتعمقة بالمغة العربّية، وما تواجيو من تحدّيات ذات أبعاد 

 أىميا المغة األجنبّية التي غزت مجتمعاتنا العربية فأصبحت تشكل تيديًدا كبيًرا عمى ىويتنا، باإلضافة إلى الضعف ة؛متعّدد
يمانا مّنا بأىمية. عمى ألسنتيماتالمستشرر بين طمبة المغة العربية وتفشي العاميّ   ودورىا في ترسيخ اليوية، تنالغ  وا 

واالنتماء، وصناعة الحضارة، واإلبداع، جاءت ىاتو التظاىرة العممية لمناقشة واقع المغة العربية، وتشخيص التحدّيات 
المعاصرة التي تواجييا في عصرنا الحاضر، مع العمل عمى إيجاد الحمول العممية والعممّية التي تساعدنا عمى النيوض بيا 
إلى مصاف المغات الرائدة في مجال العمم والتكنولوجيا والتواصل، وعمى ضوء ىذه اإلشكالّية تقترح المجنة المنظمة ليذا اليوم 

:     الدراسي مجموعة من المحاور التي نّود التركيز عمييا ومناقشتيا
: محاور اليوم الدراسي

 .المغة العربية وتحدر الرقمنة .1
 .المغة العربّية لغة تواصل .2
. آليات النيوض بالمغة العربية .3
 .دور المغة العربية في تعزيز االنتماء اإلسالمي والقومي .4
 .(دراسة في سبل التشخيص والمعالجة)واقع المغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي  .5
 .األمن المغور في الدول الناطقة بالعربية .6

. أهداف اليوم الدراسي
. ىا المغة العربيةتواجواستشراف التحدّيات التي  .1
. العمل عمى إيجاد حمول عممية وعممية تنيض بالمغة العربّية .2
. توعية الطمبة بأىمّية المغة العربّية في الحفاظ عمى الذات واليوية والوجود .3
. أىمّية المعطى المغور في صناعة الحضارة تأكيد عمىال .4
 :الطبع

 .يأخذ المجمس األعمى لّمغة العربية عمى عاتقو طبع أعمال اليوم الدراسي في كتاب خاص بالتظاىرة
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 . جامعة مستغانم،، موقع خروبة بمدرج بن شييدة محّمد2019 ديسمبر 04  :ةتظاىرتاريخ ومكان انعقاد ال –
 .2019 أكتوبر30 آخر أجل الستقبال الممّخصات –
 ؛2019  نوفمبر15 :الّرد عمى المقبولين –
 .2019  نوفمبر30 :ةسمُّم المداخالت كاملتآخر أجل ل –

 :الرئيس الشرفي للملتقى
 . مستغانم/ مصطفى بمحاكم مدير جامعة عبد الحميد بن باديس. د. أ -

 :االشراف العام على الملتقى
 .رئيس المجمس األعمى لّمغة العربّية. صالح بمعيد. د.أ -
 . جامعة مستغانم/ جياللي بن يشو عميد كمية األدب العربي والفنون . د.أ -

 :رئيسة الملتقى
  مختارية بن قبمّية. د -

 :الّلجنة العلمّية
 .رئيس المجمس األعمى لّمغة العربّية. صالح بمعيد. د.أ -
 .عميد كمية األدب العربي والفنون . الجياللي بن يشو. د.أ -
ق. د  -  . اليوم الدراسيةمختارية بن قبمّية منسِّ
 .  سعيدر محّمد رئيس المجمس العممي لمكمية.د.أ -
 . مكاور خيرة رئيسة المجنة العممية لقسم األدب العربيد.أ -
 الجـزائـرالـدراسات المغـوية واألدبـيـة فـي مدير مـختـبر د عبد القادر حاج عمي .أ -
 حنيفي بناصر؛ رئيس تحرير مجمة الموروث. د.أ -

 :وسيمة الّتواصل
  moltaka.lla@univ-mosta.dz :البريد اإللكتروني
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