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 اجلمهورية العربية السورية 
 وزارة التعليم العايل

 أهيا احلضور الكريم..........
 أيتها الزميالت...........

 ..أهيا الزمالء.........
مرحًبــا بكــم مجيًعــا باســم −أسعد اهللا مسائكم بكل خري, يف هذا املساء الذي نحتفي فيه باللغــة العربيــة 

بالنيابــة عنهــا يف افتتــاح  أتشرف, نائب رئيس اجلمهورية, كام لعطارالسيدة الدكتورة نجاح اراعي املؤمتر 
 . "اللغة العربية يف التعليم العام واجلامعي"فعاليات هذا املؤمتر السنوي احلادي عرش بعنوان 

 أهيا احلضور الكريم: 
ن نســمة), مليــو ٢٥٠تعد اللغة العربية واحدة من أهم اللغات احلية يف عامل اليوم إذ يتحدث هبا نحو (

وإن استخدام اللغة العربية يف التعليم اجلامعي يف كل الفروع والكليات واالختصاصات وذلك ألن تــاريخ 
ـــا بأهنـــا كانـــت لغـــة العلـــوم العامليـــة خـــالل فـــرتة طويلـــة مـــن تـــاريخ  اللغـــة العربيـــة يشـــهد هلـــا تارخيًي

و لتطويرها لتساير تغري وهذه الشهادة جيب أن جتعلنا شديدي احلرص عليها, ومن هنا ندعالبشرية،
عــامل الرتمجــة احلياة, فاللغة إنام هي بوتقة جامعة لكل ما ننتجه ونبدعه, وتزداد ثراء باستخدامها عند اقتحام 

نقًال منها, أو نقًال إليها عىل حد سواء واالستعانة بأحدث صور التكنولوجيــا يف النهــوض بمقومــات اللغــة 
لم والثقافة, فهي اللغة املعروفة برتاثها وعمق معانيها, وكثــرة جمازاهتــا, العربية وإعادة توظيفها يف خدمة الع

وتعدد صور االشتقاق فيها, ممــا يــدعو إىل مزيــد مــن الثــراء اللغــوي الــذي جيعلهــا جــاهزة االســتقبال, ألي 
 مصــطلح علمــي واســتيعابه, والتعبــري عنــه, فاللغــة العربيــة هويتنــا, ومنبــع تراثنــا وأصــالتنا, ووعــاء فكرنــا

 اإلنساين, وال نبالغ إذا قلنا إن تقدمنا أو تأخرنا مرتبط بتقدم لغتنا أو تأخرها.
 السادة احلضور: 

ديات كثرية ولعل أمهها, حتدي العوملــة, وهيمنــة لغــة واحــدة هتــدد بــذوبان تعاين اللغة العربية حالًيا حت
اهلوية الشخصية ومشــكلة الرتمجــة وال ســيام ترمجــة املصــطلحات ومشــكلة املعــاجم واحلاجــة إىل تطويرهــا, 
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تطويرًا يتالئم مع الوضع احلايل وعــدم قــدرة لغتنــا عــىل جمــاراة التطــور العلمــي اهلائــل عــىل مســتوى العــامل, 
فرتض أن مداخالت مؤمتركم ستهتم باقرتاح آليــات ملواجهــة مشــكالت اللغــة العربيــة يف ميــدان التعلــيم وأ

اجلامعي وما قبله, ودراسة كيفية اخلروج من هــذه املشــكالت يف تقــديم اللغــة للطالــب بطريقــة حتببــه بلغتــه 
املــثىل, يف تعلــيم اللغــة العربيــة الصحيح, وإجيــاد الطريقــة  األم, وجتعله قادرًا عىل التفكري العلمي واملنهجي

باللغــة األم وتعميــق وتطــوير أســاليب تــدريس اللغــة  للمختصني وغري املختصني, وتكريس ثقافة االهــتامم
 العربية للناطقني بغريها. 

 السادة احلضور: 
 , حيــث كــان للغــة العربيــة حيــزالسيد بشار األســدوال بد أن نشيد بالدعم الكبري الذي تتلقاه لغتنا من 

 كبري يف تفكريه وقد جتىل ذلك يف خطاباته ولقاءاته بشكل دائم, وخاصة يف مؤمتر قمة دمشق. 
 يف اخلتام: 

طرائــق وأســاليب ومنهجيــة حمــاور مــؤمتركم  يًعا ولنعمــل جاهــدين ســوية لتكــريس ودعــموكم مجأدع
 متمنًيا لكم دوام التوفيق والنجاح. ,"اللغة العربية يف التعليم العام واجلامعي"

الرمحة لشهدائنا األبرار الذين ضحوا دفاًعا عن وطننا الغايل, والتحية إىل جيشــنا الباســل الــذي يســطر 
 السيد الرئيس بشار األسد.مالحم البطولة بقيادة 


