
 



:  بضساكت معيىظم الائتالف الوطني من أجل اللغت العسبيت، احتفاء باليوم العالمي للغت العسبيت

واإلادزست العليا بالسباط،  جامعت محمد الخامسكتابت الدولت في التعليم العالي والبحث العلمي، و

 وكليت ،وكليت علوم التربيت بالسباطألساجرة التعليم التقني بالسباط، واإلاكتبت الوطىيت للمملكت اإلاغسبيت، 

، ومسكص جكوين مفتش ي التعليم ، واجحاد كتاب اإلاغسب، وبيت الضعس آلاداب والعلوم ؤلاوساهيت بالسباط

 ، ومسكص محمد عصيص الحبابي بتمازة، والسابطت اإلاغسبيت لألماشيغيت، جمعيت الفكس التضكيليباإلاغسب، و

 

 

 

 

 :  وذلك وفق البرهامج التالي

 

التاريخ 

ت
التىقي

 املكانالفعاليت  

 ألاحذ

17/12/2017

  

 اإلاسكص الثقافي أكدال وزصاث للخط+ صبحيت ألاطفال 09.00

اإلالتقى الضبابي ألاول من أجل اللغت العسبيت اإلالتقى الضبابي ألاول  15.00

، " صباب من أجل الهويت واإلاستقبل: "من أجل اللغت العسبيت

كلماث صبيباث ألاحصاب الوطىيت، وصالث : يتظمن البرهامج

مفكس )موسيقيت وفىيت،  كلمت جأطيريت للدكتوز عبد الصمد بلكبير 

 (وكاجب مغسبي

 اإلاسكص الثقافي أكدال

الاثنين 

18/12/2017 

اللغت العزبيت : اإلاحاطسة الافتتاحيت لصالون العسبيت في موطوع 15.00

 :  الدكتوز محمد ألاصعسي ،يحاوزهوإلابذاع،

 (، زئيست مجلت ذواث(كاجبت وإعالميت)ألاستاذة سعيدة صسيف

 (كاجب وإعالمي ) ألاستاذ الطاهس الطويل، 

قاعت الىدواث باإلاكتبت 

الوطىيت للمملكت 

 اإلاغسبيت

الخميس /ألاربعاء

 21/12/2017ــــ20

تعليم اللغت العزبيت للناطقين :  العلميت الثاهيت في موطوعهدوة ال 09.00

من التعذد والتنىع إلى تىحيذ املعاًير  بغيرها وتعلمها

 (بمشاركت أساتذة وباحثين من داخل املغزب وخارجه)

اإلادزست العليا ألساجرة 

 التعليم التقني بالسباط

 دجىبر 20 ألازبعاء

2017 

 بمساكط " ألادب زياض في"اإلاحاطسة الافتتاحيت للقاءاث  15.00

 هىوش الجليل عبد لدكتوز  ل"العزبي البيان عقالهيت" بموطوع 

 (ابمساكط سابق ؤلاوساهيت والعلوم آلاداب كليت  عميد)

 الضسيفت داز زياض

 مساكط ،العتيقت باإلاديىت

 أسبوع اللغع العربغعع
 

 2017 دجنبر 24 إلى 17من 



 الجمعت

22/12/2017 

 ،اللغت العزبيت و تعليم العلىم 09.00

زئيس جمعيت التواصل )أحمد عصيص بوصفيحت  الدكتوز :  بمضازكت

زئيس جمعيت هىدست اللغت )كسيم بوشوبع  ، الدكتوز (الصحي

 (كاجب وإعالمي) ، ألاستاذ الطاهس الطويل، (العسبيت

قاعت اإلاحاطساث بمسكص 

 جكوين مفتش ي التعليم

تقزيب املصطلح النقذي التشكيلي بين التعزيب "محاطسة  15.00

 (.باحث في الجمالياث)الدكتوز محمد الضيكس " والتغزيب

عزيز اإلاسكص الثقافي 

 الحبابي تمارة

أمسيت صعسيت فىيت :ألامسيت الختاميت ألسبوع اللغت العسبيت  18.00

 متىوعت

عزيز اإلاسكص الثقافي 

 الحبابي تمارة

السبت 

23/12/2017 

مجلس جهت السباط  قساءة في الىص: القاهون التىظيمي للمجلس الوطني للغاث 09.00

 القىيطسة

 

 

  الائتالف الوطني من أجل اللغت العسبيت

 0666477356الهاجف 

 coalitionarabe@gmail.com : البريد ؤلالكترووي

  www.iitilaf.org:اإلاوقع ؤلالكترووي

 

 

mailto:coalitionarabe@gmail.com
http://iitilaf.org/
http://iitilaf.org/
http://iitilaf.org/

