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 ملتقى وطني حول:
 الّلغة العربّية في ظّل اقتصاد المعرفة

 ـ دراسة في الّتحّديات واآلفاق ـ
 2021يلية و ج 03
 -تحاضر عن بعد-

 

جديدة في ورات الارتبط مفهوم الّتنمية ألمد طويل بالجانب المادّي االقتصادّي واالجتماعّي، لكن مع الّتط  الّديباجة:
ضح بالغ والواثره الالمجاالت الّثقافّية والمعرفّية لم يعد الّتركيز على الجانب المادّي فحسب، بل أصبح للبعد الّرمزّي أ

ولي في بناء الّشخصّية الحضارّية والّرفع من شأ بالغا  هتماماا ن البلدان واألمم. وفي هذا اإلطار أولى المجتمع الدَّ
لذي اقتصاد لالقتصاد المعرفّي، فأصبحنا نتكّلم اليوم عن اقتصاد معرفّي أو اقتصاد رقمّي كما يسّمى أيضا. ذلك اال

لك في اهم بذت المادّية، ويسيعتمد على رأس المال الفكرّي أكثر من اعتماده على الموارد الّطبيعّية ومختلف المدخال
 سرعة الّتقدم العلمّي والّرقمّي والّتقنّي، فيتطّور الّنمو االقتصادّي ويزدهر على المدى الّطويل.

شرّية رد البهذا وال يكون الولوج في اقتصاد المعرفة دون توّفر العنصر البشرّي المؤّهل، لذا يجب توفير الموا     
بتكار إلبداع واالقافة ارات الّتقنّية العالّية في عصر الّتكنولوجيا والّرقمنة. ويكون ذلك بنشر ثالمؤهلة الّتي تنماز بالمها

 سى دورخصوصا في الميدان الّتعليمّي، لتكون مخرجات هذا األخير منسجمة مع متطلبات الّنمو العالمي. دون أن نن
ّية قتصادالّلغة هي أداة الحصول على المعرفة االاللغة، ذلك الوعاء الّناقل للخبرات المعرفّية بين المجتمعات؛ ف

 وتدويلها أو ما يسمى بالوظيفة االقتصادية للغة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 استنادا إلى ما سبق نطرح األسئلة اآلتية: اإلشكالية:
 ـ ما هي عوامل الّتحّول من االقتصاد الّتقليدّي إلى االقتصاد المعرفّي؟

 ـ ما هو موقع الّلغة العربّية في مجتمع اقتصاد المعرفة؟ وما سبيل تحسين موقعها هذا؟
 ـ ما هي خصائص الّنظام الّتعليمّي الجديد حسب ما يتطّلبه مجتمع اقتصاد المعرفة؟

 وجه ـ كيف يمكن االستفادة من الّتجارب الّناجحة في مختلف دول العالم عموما وفي دول العالم العربّي على
 الخصوص في مجال االقتصاد المعرفّي؟

 األهداف: 
ذه زالة هـ تحديد العراقيل الّتي تقف أمام تمكين الّلغة العربّية في مجتمع اقتصاد المعرفة، والبحث عن حلول إل

 العراقيل.
 ـ البحث عن سبل تطوير المنظومة الّتعليمّية وفق متطلبات هذا االقتصاد العالمّي الجديد. 

 الّتجارب الّناجحة في مجال اقتصاد المعرفة واالستفادة منها.ـ عرض 
 مّية.ـ تبادل المعلومات العلمّية بين الباحثين والّتشجيع على البحث في مثل هذه المستجدات العلمّية والعال

 المحاور:
 (.والعوامل : الّتحول من االقتصاد الّتقليدّي إلى االقتصاد المعرفّي )دراسة في المصطلحاتالمحور األّول

 تمكين الّلغة العربّية في مجتمع اقتصاد المعرفة. متطّلبات الّثاني:المحور 
 الّتعليم في ضوء اقتصاد المعرفة.المحور الّثالث: 
 اقتصاد المعرفة في العالم العربّي. المحور الّرابع:

 
 المسؤولون عن الملتقى:

 .وزو-تيزي  ،معمري ، رئيس جامعة مولود أ. د أحمد بوداهالمدير الّشرفي:  -

 د صالح بلعيد.. ، أ مدير مخبر الممارسات الّلغوّية في الجزائر -

 

                                                     الّلجنة العلمّية للملتقى:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رئيسة الملتقى: مسعودة سليماني. -

 جنة العلمية: الجوهر مودر.رئيسة اللّ  -

 عمر بورنان البويرة -

 فضيلة لرول -

 سعيد عامر -

 سهيلة دريوش -

 جميلة راجاح -

 لعشبي عقيلة -

 كاهنة محيوت -

 أدرار رشيد شيبان -

 

 ميلة فاتح مرزوق  -

 قاسي موالك -

  نادية قادة -

 بجاية  عليك كايسة -

 بن الدين بخولة األغواط -

 رضوان شيهان الشلف -

 ةفتيحة بوتمر البوير  -

 ياسين بوراس المسيلة -

 شريفة بلحوتس.  -
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 الّتنظيمّية للملتقى:الّلجنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المستفيدون من الملتقى:
 

 مختلف الّتخّصصات. في والباحثون  األساتذة -1

 .الّتخّصصات مختلف في العليا الّدراسات طاّلب -2

 في فاعل كلّ و  واالّتصال، اإلعالم الّلغات والّلسانّيات، والمعجمّية، والّترجمة وتكنولوجّيات في المختّصون  -3
 في كّل الّتخّصصات. واألفراد المؤّسسات بين لمعرفة ونقال .العلميّ  الّتواصل

 ألساتذة والباحثون المشتغلون بصناعة المعجم الّتاريخّي لّلغة العربّية.ا -4
 

 :تاريخ ومكان انعقاد الملتقى

نّية الجزائر، مع إمكانية المشاركة بتق .، بجامعة مولود معمري تيزي وزو2021سينعقد الملتقى أّول جويلية 
 .الّتحاضر عن بعد

 

 :هاّمة مواعيد - 
 .02/06/2021:الملّخصات الستقبال آخرأجل-
 .05/06/2021: أخر أجل للّرد عن الملّخصات -
 25/06/2020:كاملة المداخالت آخرأجل الستقبال -
 .27/06/2021:المداخالت بقبول اإلشعار تاريخ -

 

داخالت أن ، لذلك يشترط في صياغة الم(عدد خاص) مجّلة الممارسات الّلغوّيةتنشر المداخالت المقبولة في  -
 :يمكن تحميله عبر الّرابط قالب المجّلة وشروطهاوفق تكون 

(.asjp.cerist.dz/revues/352https://www) 
 
 

 slimanimesaouda@yahoo.fr: بريد الملتقى
 0698173699: لالستفسار والّتواصل

 

 : ملحوظة
 

 .ال تتحّمل الجّهة المنظّمة أّية تكاليف

 
 

 .التنظيم لجنة ةرئيس  كاهنة محيوت -

 وردية قالز -

 حسيبة العربي -

 ساجية بوخالفي -

 حسينة أحمان -

 سفيان طيار -

 نور الدين طوبال -

 رزقي عبد القادر -

 سامية مشاط -

 أسماء حمادو  -

 أحمد لحبيب -

 جلفي سهام -

 فوزية ضاوي  -

 سميرة مهني -

 عبد القادر رزقي -

 قورين آمال. -

https://www/
https://www/
mailto:slimanimesaouda@yahoo.fr
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  طلب المشاركة

 .السم والّلقب: ..........................................................................ا -

 ...... ....................................................................الّرتبة العلمّية: . -

 لّتخّصص: ..............................................................................ا -

 .لمؤّسسة/الجامعة: .....................................................................ا -

 نوان المداخلة:..........................................................................ع -

 لمحور: .................................................................................ا -

  روابط االّتصال: -

 ..........................................* الجّوال:.........................................

 .......* البريد اإللكترونّي: ................................................................

 لملّخص: ...............................................................................ا -

 

 

 




