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بطاقة تقنية
االسم :الوكالة الدولية هلندسة اللغات الطبيعية
املقر الرئيس ،2 :زنقة االخضر غيالن ،عمارة زينب  ،2مكتب رقم  ،10الطابق الثالث ،شارع الشفشاوين ،فاس ،املغرب.
األدهدا ،:
توفري بيئة معرفية دهندسية-لسانية لتكوين موارد بشرية مغربية عاملة قادرة على ممارسة البحث يف رقمنة اجملتمع خدميا وأكادمييا،



التعريف مبجهودات الكفاءات املغربية اخلبرية يف دهندسة اللغات املنتشرة يف العامل يف جمال دهندسة اللغات الطبيعية،



متكني اللغتني الوطنيتني (العربية واألمازيغية) من االستفادة من التطور الرقمي الذي وصلت إليه اللغات العاملية،




اإلسهام يف وضع اسرتاتيجيات لتطوير البحث العلمي والتعليم واإلدارة واالقتصاد،



تطوير تطبيقات دهندسية لسانية تعتمد اللغتني الرمسيتني يف املغرب ،مثل احلكومة اإللكرتونية والتعليم عن بعد ،إخل.

اإلسهام يف مشروع املغرب الرقمي لتسريع وترية انتقال املغرب إىل جمتمع املعرفة،




الرفع من منسوب احملتوى الرقمي على الشابكة لتقليص الفجوة الرقمية للحاق ابلعامل املتقدم،



جلب استثمارات عاملية يف جمال الرقمنة واخلدمات الرقمية املتقدمة وتسخريدها خلدمة اللغات الوطنية


الوسائل:

توفري العتاد املعريف الرقمي لتطوير خمتلف املراحل التعليمية يف املغرب وتقدمي االستشارات الرقمية يف دهذا اجملال



التعاون مع مؤسسات عاملية يف تطوير تطبيقات رقمية تعتمد اللغات الطبيعية مع الرتكيز على اللغتني الرمسيتني يف املغرب



عقد مؤمترات علمية وطنية ودولية وإصدار نشرات علمية حمكمة ابلتعاون مع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية وطنيا ودوليا،




إحداث منتدى يف العامل االفرتاضي للتواصل املعريف بني املتخصصني يف ربوع املعمور وإشراك الباحثني املغاربة يف تفعيله،
دعوة خرباء عامليني يف جمال دهندسة اللغات الطبيعية لتقدمي استشارات علمية ملختلف اجلهات يف املغرب،



العمل من خالل منصة رقمية موحدة معتمدة عامليا إلجناز خمتلف التطبيقات اخلدمية واالكادميية،



السعي إىل إحداث مؤسسة حبثية تعىن ابلبحث اهلندسي يف اللغات الطبيعية واحملتوى الرقمي وتوثيقه،



إصدار جملة دولية حمكمة ومصنفة عامليا تنشر فيها أحباث اخلرباء املغاربة يف جمال الرقمنة.

اإلشرا على الوكالة:

يشر على الوكالة الدولية هلندسة اللغات الطبيعية دهيئتان:

 .1جملس تنفيذي يتكون من اخلرباء املغاربة من خمتلف القطاعات األكادميية واخلدمية احلكومية واخلاصة

 .2جملس األمناء ويتكون من فاعلني يف خمتلف القطاعات من املغرب وخارجه ،أغلبهم ميثلون شركات ومؤسسات حبثية عاملية ،مثل
 Googleو  Microsoftو  ،IBMوغريدها من املؤسسات املتخصصة يف جمال عمل الوكالة

املنجزات:

استطاعت الوكالة خالل مدة عملها القصرية وابلتعاون مع مؤسسة العرفان لالستشارات الرتبوية والتطوير املهين إجناز ما يلي:
 .1اختبار عاملي لقياس مهارات الناطقني بغري العربية :املستوى املتقدم ()C1-2

 .2إصدار جملة دولية يف دهندسة اللغات الطبيعية :التواصل اللساين (صدر منها  19جملدا)
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