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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 تقرير عن أعامل املؤمتر السنوي احلادي عرش

 »اللغة العربية يف التعليم العام واجلامعي«
 ٢٠١٩ترشين الثاين  ٢٨−٢٥من 

 
 جلسة االفتتاح:

ــوم االثنــني يف  ــاح يف الســاعة السادســة مــن ي ــة األســد عقــدت جلســة االفتت يف مكتب
كتورة األســتاذة نجــاح العطــار نائــب الســيد برعاية كريمة من الســيدة الــد ٢٥/١١/٢٠١٩

رئيس اجلمهورية, وقد مّثل السيد وزير التعليم العايل األستاذ الدكتور بســام إبــراهيم راعيــة 
إذ ألقى كلمة حتدث فيها عن أمهية تدريس اللغة العربية يف التعلــيم اجلــامعي بصــورة املؤمتر, 

ور ســورية يف احلــرص عليهــا, وأبــان أن خاصة, وأشار إىل سامت اللغة العربيــة ومزاياهــا ود
سيناقش املشكالت التي تعانيها اللغة  »اللغة العربية يف التعليم العام واجلامعي«املؤمتر احلايل 

 العربية, وكيفية جتاوز هذه املشكالت.
وألقى كلمة جممع اللغة العربية بدمشق األستاذ الدكتور مروان املحاسني, وقــد أشــار 

وعــرض للعطالــة الفكريــة بخصــوص غــزو تدريس اجلامعي باللغة العربيــة, فيها إىل أمهية ال
املفــردات األجنبيــة البيئــة العربيــة, والتهــاون يف معاجلــة هــذا الغــزو, وذكــر مرشــوع املعجــم 
التارخيي للغة العربية الذي يسهم املجمع يف إنجازه, ويقوم احتاد املجامع العلمية اللغويــة يف 

  إنجاز هذا املرشوع.الوطن العريب باإلرشاف عىل
وقّدم األمني العام ملجمع اللغة العربية األستاذ الدكتور حممد مكي احلســني اجلزائــري 
تقريرًا عن أعامل جلان املجمع, واملصطلحات التي أنجزهتــا, واألعــامل التــي قامــت هبــا بعــد 

 املؤمتر السابق للمجمع.



 ٢

يف املــؤمتر, وأبــان يف كلمتــه وألقى األستاذ الدكتور عيسى العــاكوب كلمــة املشــاركني 
الدور الكبري الذي قامت به بــالد الشــام مــن قبــُل, وحاليــًا يف احلــرص عــىل التمســك باللغــة 

 القومية, وأن لغة الشام تتميز بالرقي واحلضارة, وتعرب عن أمجل صور لسان العرب.
 بحوث املؤمتر

 
 :حمور واقع األداء اللغوي يف التعليم العام واجلامعي −أوالً  

ــه وأســاليب عالجــه« −١ لألســتاذ  :»األداء اللغــوي لطــالب اجلامعــات: أســباب تدني
 .الدكتور عبد الستار احللوجي عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة

متمثلــة يف أشار الباحث إىل أسباب تــدين مســتوى األداء اللغــوي لــدى طــالب اجلامعــة 
عليم املختلفة عىل سالمة اللغــة التساهل لدرجة التسيب يف حماسبة التالميذ يف مراحل الت

واإلمــالء, وإمهــال مــادة اإلمــالء, وضــعف املســتوى العلمــي والرتبــوي ملعلمــي اللغــة 
ــة,  العربيــة, وهجــر الفصــحى يف البيــت واملدرســة والشــارع والتلــوث اللغــوي يف البيئ
واستعامل لغة هجينــة يف مراكــز التواصــل االجتامعــي. أمــا أســاليب العــالج, فــرأى أهنــا 

ل يف إعداد معلمي اللغة العربية, وحتديث املناهج, ورفــع درجــة النجــاح يف العربيــة تتمث
ــة لغــري  ٦٠إىل  ــدريس العربي ــزام بالفصــيحة, وت %, وحــث وســائل اإلعــالم عــىل االلت

 املتخصصني يف اجلامعة, ومراجعة الكتب لغويًا, وتنقية البيئة من التلوث اللغوي.
: » العــام واجلــامعي لــدى الطــالب واملدرســنيمستوى األداء اللغوي يف التعليمــني«  −٢

 لألستاذ الدكتور حممود السّيد عضو املجمع يف دمشق.
واألهــداف املرســومة  ,تناول فيه مفهوم األداء اللغوي يف الرتبيتــني التقليديــة واملعــارصة

لــألداء اللغــوي, والشــكوى مــن تــدين مســتوى األداء لــدى املتعلمــني يف التعلــيم العــام 
والشكوى من تدين مستوى األداء لدى املعلمني يف التعلــيم العــام, وأعضــاء واجلامعي, 

اهليئة التدريسية يف اجلامعات, وأبــان بعضــًا مــن أســباب تــدين مســتوى األداء متمثلــة يف 
ــدريس,  ــق الت ــف طرائ ــة, وختّل ــاهج الوظيفي ــاء املن ــداد املعلمــني, ويف بن القصــور يف إع



 ٣

اللغوي يف البيئة, ثم أشار إىل بعض الصوى عىل والقصور يف أساليب التقويم, والتلوث 
درب النهوض باألداء اللغوي متمثلة يف إعداد املعلمني مجيعــًا, واملدرســني كافــة لتعلــيم 
اللغة األم, واعتامد مفهوم النظــام يف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا, وتطــوير طرائــق التــدريس, 

 ي.وتنويع أساليب التقويم, وتنقية البيئة من التلوث اللغو
لألستاذ الدكتور »: مستوى أداء الطالب يف التعليم اجلامعي: تعليم النحو أنموذجاً « −٣

 حممد موعد األستاذ يف جامعة دمشق.
تناول الباحث أمهية سامع اللغة السليمة يف اكتساهبا, ودور األهل يف هذا الشــأن, وأبــان 

د الطلبة, ووقــف عــىل طريقة تدريس النحو يف اجلامعة عىل أهنا غري جمدية مع ازدحام عد
رضورة العنايــة بــاملوروث اللغــوي للناشــئة, وعــرض لتعويــل الطلبــة عــىل املحــارضات 

 اجلاهزة التي تباع يف املكتبات, كام عرض لطريقة قبول الطالب يف أقسام اللغة العربية.
حتسني األداء اللغــوي لطــالب أقســام اللغــة العربيــة مــن واقــع احلــال إىل املســتقبل: « −٤

 لألستاذة الدكتورة ميساء عبد القادر.»: بيقي من جامعة طرطوسنموذج تط
أشارت يف بحثها إىل أن مشكلة األداء اللغوي تتناول املنطــوق واملكتــوب يف اللغــة, وأن 
ثمــة أخطــاء ترتكــب يف اجلــانبني معــًا, وأوضــحت أنــواع األخطــاء املرتكبــة يف كتابــات 

ة هــي الضــعف اللغــوي, وفقــدان الطــالب يف اجلامعــة, وقــد أّدى تضــافر عوامــل ثالثــ
اإلحساس باملسؤولية جتاه اخلطأ, والشعور الطبيعي املــالزم لســن الشــباب األول بالثقــة 
الزائدة بالنفس إىل مزيــد مــن األخطــاء بتــأثري االبتــداع, وقــّدمت مقرتحــات وتوصــيات 

ار حتديد نوعية مدخالت أقسام اللغة العربية, واختيــللنهوض بالواقع اللغوي متثلت يف 
ة يف النحــو والرصــف, وإيــالء األكفيــاء مــن املدرســني, والرتكيــز عــىل القضــايا األساســي

التطبيقي يف البالغة والنحو عناية خاصة, وتفعيل دور ملفات البحث, وتطــوير  اجلانب
 اخلطة الدراسية, والعناية باملنطوق.

  
 



 ٤

 حمور مناهج اللغة العربية يف التعليم العام واجلامعي: −ثانياً 
لألســتاذ : »دريس اللغة العربية يف أقسامها اجلامعية من حيــث املنــاهج واألهــدافت« −١

 الدكتور حممد عبده فلفل من جامعة محاه.
أبان الباحث أن بحثه يقوم عىل فرضية مفادهــا أن تــدريس العربيــة يف أقســامها اجلامعيــة 

ًا جامعيًا, وليس تغلب عليه الغاية البحثية العلمية مناهج وأهدافًا وطرائق تدريس وكتاب
للفكــر التعليمــي عامــة األمهيــة الالزمــة يف آليــة التــدريس, وأشــار إىل أن تعلــيم العربيــة 
مسؤولية جمتمعية, وإىل رضورة التفريق لدى وضع خطــط تعلــيم العربيــة بــني الدرســني 

 العلمي والتعليمي للغة العربية يف اجلامعات.
لألســتاذ الــدكتور فــايز »: يل للعربيــةتوظيف الرصيد اللغوي وأثره املعــريف والتــداو« −٢

 الداية من جامعة حلب.
عرض الباحث ملرشوع الرصيد اللغوي الــذي أنجزتــه املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة 
والعلوم من قبل, ودعا إىل إحياء هذا املرشوع يف خطة تطبيقية جديدة, ووضع تطبيقات 

إتقــان احلــوار اليــومي, ونمــو التــذوق ومراحل يف هذا املرشوع, ودعا يف هنايــة بحثــه إىل 
 اجلاميل للغة يف قراءة األدب برضوب خطابه يف الغنائية, والرسديات, واملرسح.

: املشــــكالت تــــدريس اللســــانيات احلديثــــة يف قســــم اللغــــة العربيــــة يف دمشــــق« −٣
 للدكتورة أسامء رزق من جامعة دمشق.»: واملقرتحات

قسم اللغة العربية يف جامعة دمشق, وأبانــت تناولت الباحثة واقع تدريس اللسانيات يف 
بعضًا من املشــكالت املتمثلــة يف احلاجــة إىل التقنيــات احلديثــة, وربــط الــدرس احلــديث 
بالدرس القديم, ورفد املكتبات باألدوات البحثيــة, واملراجــع املعــارصة, وإىل األســاتذة 

نيات, واإلفــادة مــن املتمكنني, وأوصت برتسيخ صلة الطالب برتاث أمته يف جمال اللســا
اللسانيات يف تعليم العربية لغري النــاطقني هبــا, وتــأليف مقــرر خــاص يــدرس املصــطلح 
اللساين, واقرتحت خطة درسية ملقررات التعليم اجلــامعي يف اللســانيات, وتشــمل هــذه 

 اخلطة مبادئ اللسانيات وفروعها ومصطلحاهتا, وأحدث النظريات اللسانية.



 ٥

لألستاذ نزار »: يف التعليم العام: كتب احللقة الثانية قراءة نقديةمناهج اللغة العربية « −٤
 فلوح.

تنــاول يف بحثــه املشــكالت التــي تثريهــا منــاهج اللغــة العربيــة يف التعلــيم العــام مــا قبــل 
اجلامعي مع الرتكيز عىل مناهج احللقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم األســايس, فأشــار إىل 

, وإىل أن فيها حشوًا وصعوبة, وافتقارًا إىل التدرج, وتقليديــة افتقار املناهج إىل املعارصة
ــة واملعــارصة  ــة يف حتقيــق احليوي ــدريس, وذكــر بعضــًا مــن التوصــيات متمثل طرائــق الت

 والتيسري والتبسيط والتدرج, وتعزيز ثقافة القراءة, وتوظيف التقانة احلديثة.
 م اللغة العربية:حمور معلّ  −ثالثاً 
يدها من خرجيــي أقســام اللغــة العربيــة, واقــرتاح لتســهيل رفــدهم املؤهالت التي نر« −١

 لألستاذ الدكتور عيسى العاكوب.»: هبا
تناول يف بحثه التأهيل الرتبوي املعتمد عىل أسس روحية عقدية, والتأهيل املعريف, ومــن 
املؤهالت التي أشار إليها اإلدراك العميق ألمهية الرسالة التي يؤدهيا املــدرس, وســالمة 

املبادرة الفرديــة, ووجــود ســجل للحيــاة اجلامعيــة ملــن يــود أن يكــون  غته, وإدراك قيمةل
مدرسًا يف التعليم العام, وأبان املقررات التي ينبغي لطالب اللغــة العربيــة أن يدرســها يف 

 اجلامعات, وأوضح كيفية تدريس العربية يف تراثنا.
لألســتاذ الــدكتور »: أهيًال وتــدريباً مدرس اللغة العربية يف التعليم اجلامعي: أداًء وت« −٢

 حممد رضوان الداية.
وأبــان أشــار إىل دور املعلمــني يف اكتســاب الناشــئة اللغــة الســليمة منــذ الطفولــة األوىل, 

 وظيفة املعيد يف تراثنا العريب, وأبان أن املعلم ينبغي أن يكون حمبًا للعربية, وباحثًا علميًا,
وأشار ابن حزم إىل إكامل النقص, واالبتداع ومجع املتفرق, وإصالح اخلطــأ, وركــز عــىل 

 تأهيل مدرس العربية.
 



 ٦

جهود قسمي اللغة العربية يف جامعة دمشــق يف إعــداد معلــم اللغــة العربيــة وتأهيلــه « −٣
 لألستاذة الدكتورة منرية فاعور.»: وتدريسه

وي, واألعــداد الكبــرية امللتحقــة هبــا, وأبانــت تناولت حال الطلبة يف دبلوم التأهيل الرتب
اجلهود التي بذهلا كــل مــن قســم اللغــة العربيــة يف كليــة اآلداب, وقســم اللغــة العربيــة يف 
املعهــد العــايل للغــات يف عقــد الــدورات التدريبيــة, وذكــرت املقــررات املطبقــة يف هــذه 

ــدورات, وأوضــحت اجلوانــب الســلبية واإلجي ــائج هــذه ال ــدورات, ونت ــة يف هــذه ال ابي
 .الدورات

 حمور تدريس اللغة العربية لغري املختصني: −رابعاً 
لألســتاذ الــدكتور أيمــن »: املنهج العلمي لتعليم اللغــة العربيــة لغــري املختصــني هبــا« −١

 الشوا.
االلتزام والتعزيز واحلرص من سامت املنهج العلمي لتعليم اللغة العربية لغري املختصني 

ن نتخري النصوص من اختصاص الطالب, وأشار إىل طريقة تدريس هبا, وأبان أن علينا أ
 هذه النصوص.

لألســتاذة »: مــن مشــكالت تعلــيم اللغــة العربيــة لغــري املختصــني هبــا يف اجلامعــات« −٢
 الدكتورة نينيت خضور, واألستاذ الدكتور عدنان رسالن.

اجلامعــة يف ختــريج أشــارا أوالً ملــاذا تعلــيم اللغــة العربيــة لغــري املختصــني? وأبانــا رســالة 
املثقف املتحرض, وسأال: هل واقع تعليم العربية لغري املختصني يتناسب وهذه األمهيــة? 
إعداد املدرسني مل يعدوا إعدادًا كافيًا? وطرائق تدريس العربية لغــري املختصــني مازالــت 

لتعلــيم أن املــنهج املقــرر  ا, وأبانــاملطلــوب ال يرقى إىل املســتوى رتقليدية, والكتاب املقر
ثمــة تركيــز عــىل الكتــاب املقــرر, ية علمية, وكــان مل يصدر عن رؤ العربية لغري املختصني

 .واالختبارات
 



 ٧

»: تعليم اللغة العربيــة لغــري املختصــني هبــا يف اجلامعــات: الكليــات الطبيــة نموذجــاً « −٣
 لألستاذ الدكتور راتب سكر.

لسياســية, ودعــا إىل إعــادة القســم العــام يف الكتــاب مثقــل بالنصــوص الدينيــة واأبان أن 
واختيــار النظر يف مناهج اللغة العربية لغري املتخصصني ليناسب الوقت املتــاح للتطبيــق, 

 , وركز عىل الكتاب املقرر يف تدريس العربية لغري املختصني.النصوص الطبية احلديثة
 حمور تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: −خامساً 
ــا«بحــث  −١ ــيم مه ــن أجــل تعل ــظ وحــدهتا م ــا حيف ــاطقني بغريه ــة للن ــة العربي ري للغ

 لألستاذ الدكتور سام عامر.»: وسريورهتا
تنــاول يف بحثــه تقــديم تصــور معــارص للنظــام اللغــوي يف مكوناتــه كلهــا بــدءًا باللســان 
والكفاءة والكالم واألداء, وجتّيل هذه املكونات يف املهارات األربع الرئيسة املشتقة منها, 

هارات الفرعية املنبثقة عنها, وعرض لنظرية فرديتاند دوسوير وتشومســكي إضافة إىل امل
يف اللســانيات, وأبــان مفهــوم الكفــاءة التواصــلية يف تعلــيم اللغــة, واملهــارات املركبــة أو 

 املتقاطعة, وكيفية تعليمها يف ضوء مستويات الدارسني.
كتور عــيل ســعود لألســتاذ الــد»: أســاليب تــدريس اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا« −٢

 حسن.
اشتمل البحــث عــىل تعريــف للمصــطلحات (الطريقــة, األســلوب, املــدخل, املنهــاج), 
وأشار إىل أهداف تعليم اللغة لغري أبنائها, وإىل املناهج الســائدة يف تعلــيم اللغــات املبنــي 
منها عىل املحتوى, وعىل الطريقة, ومــنهج العمليــة, واملــنهج اإلجرائــي, ثــم وقــف عــىل 

تعليم اللغة لغري الناطقني هبا (طريقة القواعد والرتمجة, الطريقة املبارشة, الطريقة طرائق 
السمعية الشفوية, املدخل التواصيل), وأبان أن ثمة أساليب حديثة يف تعليم العربية لغري 
الناطقني هبا مــن مثــل طريقــة االنغــامس اللغــوي الكــيل يف البيئــة, والطريقــة التواصــلية, 

 دية, النوادي).املقابالت (فر
 



 ٨

اجتاهات متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريهــا نحــو اســتعامل معلمــيهم الرتمجــة يف « −٣
 محرة. للدكتورة مها فهد أبو»: الفصول التعليمية

هدفت الدراسة إىل قياس اجتاهات متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها نحــو اســتعامل 
االجتاهات نحو اســتعامل معلمــيهم الرتمجــة معلميهم الرتمجة, والكشف عن الفروق بني 

حسب متغريات اجلنسية والدافع واملستوى الدرايس يف ضوء املنهج الوصفي التحلــييل, 
وسلبية يف أثناء التهيئة للدرس,  ثناء تنفيذ إجراءات الدرس,وجاءت النتائج حيادية يف أ

متغــري جنســية  وأشارت النتائج أيضًا إىل وجــود فــروق ذات دالالت إحصــائية يف ضــوء
املتعلم, وال توجد فروق يف ضوء متغري دوافع املتعلمني, وتوجــد فــروق يف ضــوء متغــري 

 املستوى الدرايس.
يف وسائل تعزيز الرصيد اللغوي يف مرحلة املبتــدئ لتعلــيم العربيــة للنــاطقني «بحث  −٤

 للدكتور ماهر عيسى حبيب.»: بغريها
ظيــة لــدى متعلمــي العربيــة مــن النــاطقني اللفتناول يف بحثه بعض وسائل تنميــة الثــروة 

بغريها يف اختيار املواقف واملفردات, وتوظيف الرصيد اللغــوي املشــرتك يف تعزيــز قهــم 
وأبــان املعّوقــات احلائلــة, وأبــان دالالت املفردات يف التواصل مع املواقف االجتامعيــة, 

 الفهــم, يفأهم الطرائق والوسائل من حيث اســتخدام الصــورة, وتوظيــف دور الســياق 
 ات اللغوية.واعتامد املسكوك

 مناقشة املصطلحات
 ناقش أعضاء املؤمتر املصطلحات التي أنجزهتا جلان املجمع يف:

 قرارات جلنة أصول اللغة العربية يف األلفاظ واألساليب واألخطاء الشائعة. −١
 مصطلحات جلنة ألفاظ احلضارة. −٢
 مصطلحات جلنة العلوم الرتبوية والنفسية. −٣



 ٩

 املؤمتر توصيات
 

الطلب إىل وزاريت الرتبية والتعليم العايل إغناء العملية التعليمية التعلمية باســتخدام  −١
 رضوب التقانة, وتعدد مصادر املعلومات.

الطلب إىل وزاريت الرتبية والتعلــيم العــايل وضــع دليــل إرشــادي الســتخدام أجهــزة  −٢
 والطلبة اجلامعيني. علمني يف مرحلة التعليم العامتالتواصل االجتامعي لدى امل

الطلــب إىل وزاريت الرتبيــة والتعلــيم العــايل إعــادة النظــر يف املنــاهج الرتبويــة لتغــدو  −٣
وظيفية تلبي احتياجــات املتعلمــني احلــارضة واملســتقبلية, والرتكيــز عــىل أساســيات 

 املعرفة ذات النفع االجتامعي.
د يف تراثنا يف جمال تعليم اللغة الطلب إىل وزاريت الرتبية والتعليم العايل اإلفادة مما ور −٤

وتعلمهــا, مــع األخــذ باحلســبان اإلفــادة مــن طرائــق تعلــيم اللغــات األجنبيــة احليــة 
 وتعلمها مجعًا لألصالة واملعارصة يف العملية التعليمية التعلمية.

الطلب إىل وزاريت الرتبية والتعليم العايل حسن اختيار النصــوص اجلذابــة والشــائقة  −٥
 ومضمونًا يف التعلــيم العــام واجلــامعي, بحيــث تكــون لغتهــا نابضــة واملتميزة شكالً 

 باحلياة.
الطلب إىل وزاريت الرتبية والتعليم العايل توجيــه املعنيــني بتعلــيم اللغــة العربيــة لغــري  −٦

النــاطقني هبــا نحــو اعــتامد املســارين يف تعلــيم اللغــة املتمثلــني يف اجلانــب الوصــفي 
ن تعلــيم الشــكل األول يف خدمــة الشــكل الثــاين, التقعيدي والتواصيل عــىل أن يكــو

 واستثامر تعليم الشكل الثاين لتعميق الشكل األول وترسيخه.
الطلب إىل وزارة الرتبية مراعاة التدرج يف تقــديم النصــوص األدبيــة يف ضــوء النمــو  −٧

 الفكري للناشئة, وإزالة احلشو من املناهج تطبيقًا للوظيفية فيها.
ليم العــايل وضــع خطــة دراســية ملقــرر اللســانيات يف جامعــات الطلب إىل وزارة التع −٨

 القطر عىل أن يقوم فريق من املتخصصني هبا يف جامعات القطر بوضعها.



 ١٠

الطلب إىل وزارة التعليم العايل إعادة االمتحانات الشفاهية إىل تقويم أداء الطلبــة يف  −٩
 كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية يف اجلامعات السورية.

ــب  − ١٠ ــالب يف الطل ــويم أداء الط ــال إىل تق ــايل إعــادة أســئلة املق إىل وزارة التعلــيم الع
 اجلامعات إىل جانب األسئلة املؤمتتة يف كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية.

الطلب إىل وزارة التعليم العايل حتديد نوعية املــدخالت يف كليــات اآلداب والعلــوم  − ١١
 اإلنسانية.

إعــادة النظــر يف اخلطــة الدراســية يف أقســام اللغــة  الطلــب إىل وزارة التعلــيم العــايل − ١٢
 العربية, وإيالء اجلانب التطبيقي األمهية فيها.

ســائل اجلامعيــة لغويــًا والر ,الطلب إىل وزارة التعليم العايل تــدقيق الكتــب اجلامعيــة − ١٣
 قبل طباعتها واعتامدها.

العربيــة لغــري  الطلــب إىل وزارة التعلــيم العــايل إعــادة النظــر يف منــاهج تعلــيم اللغــة − ١٤
املتخصصني بحيــث ختتــار النصــوص املعــارصة, ومــن الــرتاث يف ضــوء اختصــاص 

 الدارسني, وجتري التطبيقات اللغوية من خالهلا.
الطلب إىل وزارة التعليم العايل إعادة النظــر يف املنــاهج التكامليــة إلعــداد املدرســني  − ١٥

 بحيث ال جتور املواد الرتبوية عىل التخصصية.
زارة التعليم العايل إدخال مقرر طرائق تدريس اللغة العربية إىل كليــات الطلب إىل و − ١٦

اآلداب والعلوم اإلنسانية عىل أن تــؤمن مســتلزمات تطبيــق الرتبيــة العمليــة يف هــذا 
 املقرر.

الطلـــب إىل وزارة التعلـــيم العـــايل التطـــوير املهنـــي ألعضـــاء هيئـــات التـــدريس يف  − ١٧
 ت تدريبية إلنجاح عملية التطوير.واخلاصة, وعقد دورا ,اجلامعات الرسمية

الطلب إىل وزارة التعليم العايل وضع مقررين لتعليم اللغــة العربيــة لغــري املختصــني  − ١٨
 عىل مدى سنتني دراسيتني.



 ١١

ـــاول أصـــول  − ١٩ ـــامج إذاعـــي وتلفـــزي يتن الطلـــب إىل وزارة اإلعـــالم ختصـــيص برن
 والسرية الذاتية للكلامت بإرشاف جممع اللغة العربية. ,املصطلحات

الطلب إىل وزارة اإلدارة املحلية التعميم عىل املحافظني كافة لتكثيــف محــالت إزالــة  − ٢٠
والسياحية بخصــوص  ,واخلدمية ,التجاريةاملخالفات املرتكبة عىل واجهات املحال 

 التسميات األجنبية مكان التسميات العربية.


