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         مختبرات بالعربّية

تتوّزع نشاطات الجمعّية على مختبرين:

   1     المختبر الثقافي:

●   جائزة بالعربية للثقافة والعلوم  اللغوية والتي تأّسست عام 2020: في اليوم 

     العالمي لّلغة العربية
●  كرنفال بيروت الدولي الثقافي 2022: اليوم العالمي للتنوع الثقافي.

●   نجم الّلغة العربّية 2023: برنامج يهدف إلى جذب األطفال والشباب العرب إلى 
   لغتهم الفصحى من خالل مواهبهم.

 

   2    المختبر اللغـوّي:

●   العمل على إطالق االستراتيجّية الوطنّية للّنهوض باللغة العربّية.
●  تأسيس مركز دراسات وأبحاث، يهدف الى رصد استعمال الّلغة العربّية الحّية في التواصل على انواعه   

ا      كافة )اليومي، المهني، الرسمي، اإلعالمي...( من خالل دراسات لغوّية إحصائّية للنتاج بالعربّية كتابّيً
ا على أنواعه كافة )األدبي، والفلسفي، واالجتماعي، والنفسي، واإلعالمي...(     وشفهّيً

●  إطالق اختبار الكفاءة باللغة العربّية
●  العمل على إعداد منهج مدرسي جديد، يناسب العصر، لتعليم الّلغة العربّية.

●   تنظيم مؤتمر علمي سنوي حول الّلغة العربّية: في اليوم العالمي لّلغة األم.

●  دورات تدريبّية في اللغة العربية 



                                          أهدافنــــــا

   1    محو األمّية

ــات اللبنانّيــة المعنّيــة، أطلقــت »بالعربّيــة«  فــي إطــار برنامــج وزارة الشــؤون االجتماعّيــة وبالتعــاون مــع البلدّي
مشــروع »لبنــان منــّور« للقضــاء علــى األميــة وتمكيــن المســتضعفين، وهــو مشــروع يقــوم بتنظيــم دورات 
لمحــو األمّيــة علــى مســتويات عــّدة للمحتاجيــن مــن جميــع األعمار فــي أكثر المناطــق اللبنانّية فقًرا وتهميًشــا. 
كمــا نظمــت »بالعربيــة« دورات عــّدة فــي مجــال محــو األمّية في لبنان الشــمالي لكل مــن اللبنانّيين والالجئين.

  2    دعم التعليم

●  مساعدة الطالب في لبنان على التعّلم من خالل مساعدة العائالت ذات الّدخل  المحدود على توفير 

    فرص التعليم ألطفالها.
●  دعم العائالت ذات الدخل المحدود عبر تأمين الّلوازم المدرسّية كأجهزة المعلوماتّية، القرطاسّية،       

    والكتب.
●  بذل الجهود في تغطية األقساط المدرسّية عند الضرورة.

  3.   دورات تدريبّية في الّلغة العربّية

●  دورات لتعزيز قدرة الفرد على التعبير في الّلغة العربّية وفق المعايير  العالمّية تطال المستويات كاّفة.

●  تسهيل حصول المزيد من األفراد على معلومات هاّمة تعنى  بلغتهم األساسّية وتعزيز قدرتهم 
   على المحادثة والكتابة بالّلغة األّم، كمقّدمة إلجراء اختبار الكفاءة في الّلغة العربّية.

●  إجراء اختبار  الكفاءة في الّلغة العربّية، على أن يمنح صاحب االختبار شهادة تثبت كفاءته في الّلغة 
    العربّية.

  4    تنمية قدرات المرأة:

●  دورات تدريبّية، ورشات عمل، ندوات.
●  نشاطات تساهم في تنمية شخصية المرأة وتطوير قدراتها وتحديد أهدافها.

●  دورات لتعزيز قدرة المرأة على التعبير والتحرير.

  5    دعم ذوي االحتياجات الخاصة

إزالة الحواجز والعقبات بين ذوي االحتياجات الخاصة وبين األخرين من خالل دمجهم في المجتمع وذلك 
بالتعاون مع اإلدارات المحلية والبلديات لتحقيق هذا الهدف اإلنساني الثقافي.



                         أنشطتنــا

    1       قــرارات وزارّيـــة:

   

           الحصول على الموافقة على اجراء دورات                       كرنفال بيروت الدولي الثقافي
                        تعليميــة في السجون

                                                                                

قرار وزارة  التربية اللبنانّيـة             تعميـــم  اختبــار  الكـــفاءة              جائــزة بالعربّيـــة للثقافـــة
بخصـــوص إجــراء اختبـــــار                    في اإلدارات الرسمية                              والعلوم اللغوّية

الكفــــاءة بالّلغــة العربّيـــة                



   2       االنتشار واالتفاقيات: 
          

تسجيل »بالعربّية« كجمعية ال تتوخى الربح في باريس وإصدار شهادة تسجيل في سجل 
»INSEE« في 23 حزيران 2022 تحت رقم: 914 819 255. تتضمن تاريخ مباشرة العمل، 

في 10 حزيران 2022.

      

        توقيع اتفاقية مع مدرسة باريس الدولية                      توقيع اتفاقية تعاون مع مجمع الّلغة 
                  للتعليم العالي )ESUIP(                                                    العربية في الشارقة

8                                        



   3    المعجم التاريخي لّلغة العربّية - الشارقة
          

           مشاركة »بالعربّية« في افتتاح معرض                 
           الشارقة الدولي للكتاب في الدوة 41                     

8                                        

شاركة بالعربّية في حفل إطالق األجزاء   الجديدة  من المعجم  التاريخي لّلغة  الجديدة  من 
المعجم  التاريخي لّلغة العربّية، وفي اجتماع رؤساء المجامع  اللغوية العربية المخّصص للمعجم 

التاريخي، وندوة حول اإلنجازات الخارجّية لمجمع اللغة العربية في الشارقة في معرض الشارقة 
الدولي للكتاب في نسخته الـ41



   4       تنظيم اختبار »الكفاءة بالعربية« في:

                                                                               

الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا )AUST(                    كلية األركان ووزارة الدفاع

                 مدرسة الرتباء - بعلبك                                            المدرسة الحربّية - الفّياضّية

نّظمـــــــت اإلسكــــــوا، بالتعــــاون مــــع بالعربّيـــــة، 
حـدًثا افتراضًيا احتفل فيه باللغة العربّية في يومها، 
تخّلل الحـدث إطالق اختبار الكفاءة بالّلغـــة العربّيـــة.



   5      دورات تدريبية:

تنظيم دورة تدريبّية في قواعد الّلغة العربّية للمترجمين المحترفين

 

      دورة »التواصل السليم باللغة العربّية«                  دورة تطوير مهارات اإلعالميين بالعربّية
      لعناصر الجيش اللبناني

مشروع محو األمّية وتعليم الحساب

8  

    دورة »التواصل السليم باللغة العربّية«                  دورة تطوير مهارات اإلعالميين بالعربّية
    لعناصر الجيش اللبناني

   9       مشروع محو األمّية وتعليم الحساب

9  

10    

           كتاب تهنئة من رئاسة الجمهورّية                        كتاب شكر وتقدير من قائد الجيش



   6      شكر وتهنئة:

كتاب تهنئة من رئاسة الجمهورّية في 18 شباط 2022                       

كتاب شكر وتقدير من قائد الجيش                                  كتاب شكر وتقدير من قائد الجيش
               في 9 أيلول 2021                                                                    في 14 حزيران 2019

  



                         اللقاءات اإلعالمية

< إضاءات ضمن برنامج صار الوقت على شاشة إم تي في اللبنانية
https://www.instagram.com/tv/CaRaboltmsT/?utm_medium=copy_link

< مداخلة عبر أثير إذاعة لبنان

< لقاء ضمن برنامج يوم جديد على أو تي في
https://youtu.be/S8OCPFiCdzA

<لقاءات ضمن برنامج صباحي على تلفزيون لبنان
 /https://fb.watch/bC8ciDyyId

/https://fb.watch/gh3xMRADlY
/-https://fb.watch/gh3Z2S8te

< الفيديو الذي عرضته بالعربية خالل حفل توزيع الجوائز في نسختها األولى
https://we.tl/t-loawDYVAK7

< لقاء لصحيفة األنباء الكويتية: جمعية »بالعربية« تكافح من أجل تعزيز الّلغة العربّية
https://alanba.com.kw/1104919//?utm_source=whatsapp

< تقرير  على شاشة إم تي في
https://youtu.be/hmyK75LDrXA

< لقاء ضمن برنامج MTV Alive على شاشة إم تي في
https://youtu.be/uSl-vf4YXu0

< لقاء ضمن برنامج صباحي على شاشة الجديد
https://youtu.be/GAFTcf1zaic

< تقرير صحيفة نداء الوطن حول جائزة »بالعربّية« للثقافة والعلوم اللغوية
https://tinyurl.com/ynmbdx9y

< اإلسكوا تحتفل باللغة العربّية في يومها
54nbrxzd/https://tinyurl.com

< مقال جريدة النهار بمناسبة اليوم العالمي للغة العربّية
18122021034251943/https://www.annaharar.com/arabic/culture/news



                 إنجازاتنـــا

  1    جائزة بالعربية للثقافة والعلوم:

وقد أطلقتها الجمعية احتفاالً باليوم العالمي لّلغة العربّية، برعاية وزارة الثقافة اللبنانّية، وتندرج كجزء 

من مهمتنا لنشر الّلغة العربّية في جميع أنحاء العالم، وفي إطارها ثماني فئات مستهدفة.

  2   اختبار الكفاءة باللغة العربّية:

يستخدم اختبار الكفاءة بالّلغة العربّية لتحديد المقدرة اللغوّية عند األفراد الذين يستخدمون الّلغة 

العربّية في حياتهم اليومّية، وأولئك المهتّمين بتطويرها، كذلك الذين يتحدثونها كلغة أساسّية أو 

ثانوّية. يهدف االختبار إلى قياس قدرة األفراد على االستفادة الفّعالة من الّلغة في التواصل العملّي، 

ويساعد من خلل »االستماع، القراءة، المحادثة والكتابة« على تقييم المشاركين بشكل واضح وعادل.

المسابقات الوطنية    3 

تنظيــم المســابقات البلدّيــة والوطنّيــة فــي الّلغــة العربّيــة فــي مجــاالت الشــعر، النثــر، اإللقــاء، الخــط العربــّي 

ــة وقواعدهــا  ــة للتنافــس علــى المعرفــة فــي مجــال الّلغــة العربّي وغيرهــا. تنظيــم المســابقات التلفزيونّي

وأصــول الّنطــق بهــا لكاّفــة األعمــار، االختصاصــات، والفئــات االجتماعّيــة.



  

                      عالمتنا الفارقة

بقرار من وزارة التربّية اللبنانية رقم 1373 وشراكة مجمع الّلغة العربّية في الّشارقة تتميز بالعربّية في:

●  اختبارات بالعربية

هــل الّلغــة العربّيــة الفصحــى هــي لغــة المســتقبل؟ هــل ســتموت هــذه الّلغــة كمــا يراهــن بعضهــم؟ أم 

أنَّهــا بألــف خيــر كمــا يــرى بعضهــم اآلَخــر؟ لــكّل شــيء أســباب ونتائــج، ولكــي نحافــظ علــى لغتنــا لتكــون 

لغــة األجيــال الجديــدة، أقمنــا الكثيــر مــن األبحــاث والدراســات واالســتفتاءات، ووجدنــا أّنــه ال بــّد مــن أن ننطلــق 

ــه، فجــاءت النتيجــة مــن خــالل إعــداد خمســة اختبــارات تضــع ضوابــط  مــن الواقــع، ونلّبــي حاجاتــه وتطّلعات

ــا: ــا أو أكاديمّيً الســتخدام هــذه الّلغــة ســواء مهنّيً

أنواع الاختبار:
●  المدرسي: الموّجه لتالميذ المدارس

●  التعليمي: الموّجة لمعلمي اللغة العربية

●  الّثنائي اللغة: الموّجه للموّظفين الّذين يستخدمون لغتين في عملهم.

●  المتخّصص: الموّجه للموظفين الذين يستخدمون اللغة العربية في مهامهم الوظيفية.

●  العام: المَوّجه لكّل من أراد أن يعرف مستواه في اللغة العربية.



الشراكات             

                مجمع الّلغة العربّية في الّشارقة

ESUIP مدرسة باريس الدولية للتعليم العالي                
 

         الجهات الّتي تّم الّتعاون معها

             وزارة الّتربية اللبنانية

                وزارة الثقافة اللبنانية

                وزارة الّدفاع اللبنانية

                منظمة اإلسكوا

                الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا



     فـــرع أول:
ط 9، ط9، برج جي جي إس2، سد البوشرّية، جبل لبنان - لبنان.

     فـــرع ثاٍن:
شارع 34، الشانزليزيه 75008 - باريس

اتصل بنا:
                 00961 1 891 403/5                             00961 3 717 710       

                 contact@bilarabiya.org                       www.bilarabiya.org



ــر رقــم  ــح، علــم وخب ــى الرب ــة، تأسســت عــام 2017 ال تتوّخ ــة غيــر حكومّي ــة هــي جمعّي بالعربّي
العربّيــة  الّلغــة  دور  تعزيــز  هــي  األساســّية  مهّمتهــا  واجتماعّيــة.  تربوّيــة  أهدافهــا   .1373
ــا،  ونشــرها، إضافــة إلــى محــو األمّيــة وتوفيــر فــرص تعليمّيــة مجانّيــة للطــاّلب المتعّثريــن مالّيً

كمــا وتعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع.  


