
 
 

 

 

 

 

 (مدلى)  وتعليمها  وآدابها العربية  للغة الدولي املؤتمر  دليل

 

 م2021  سبتمبر 18-19

 
 
 
 

 :  ةفي الجلسة الرئيس املتحدثون 

 ( جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية) -  الحديبي املحسن  عبد علي .  د.أ

   ( الجامعة اإلسالمية بوالية منيسوتا)  املنيس ي ادريس  بن  وليد. د. أ

 ( الجامعة األمريكية بإنديانا) ي عل  الشيخ اية هد. د. أ

 ( جامعة ماليا، ماليزيا)  زيدان محمد أشرف. د

 ( الهندجامعة جواهر الل نهرو، ) الرحمن مجيب. د. أ

 ( جامعة ماالنج الحكومية، إندونيسيا)  الصحة محلية  هنيء. د

 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم األدب العربي 

 كلية اآلداب 

 يا ومية أندونيسكجامعة ماالنج الح 

 هـ 1443م/2021

 

 



 
 

 نظام املؤتمر 

 

 على الحضور:

 عشر دقائق قبل عقد الجلسة االفتتاحية بالدخول إلى قاعة زوم  .1

 استخدام خلفية زوم حددتها اللجنة .2

 وضع االسم الكامل والبلد في امللف الشخص ي من زوم  .3

 بأكملها من البداية إلى النهاية متابعة سلسلة الفقرات  .4

 وت )امليكروفون( في وضعية الصامت التأكد من أن القط الص .5

 للحصول على الشهادة   تعبئة الرابط من قائمة الحضور عند نهاية املؤتمر في اليوم األول والثاني .6

 

 

 ةالرئيسنظام الجلسة 

ـــــة .1  وال أكثر من ذلك دقيقة 20 مدة املداخلة للمتحدث / 

 يعرف  مدير الجلسة  املتحدث مختصرا  في بداية الندوة  .2

ـــة على أهم العناصر الرئيسية في املداخلةيركز امل .3 ــ  تحدث / 

 يطرح الحضور األسئلة كتابيا في الدردشة  .4

 تقديم الشهادة للمتحدثين .5

  

 وازيةامل الجلسة نظام

  تقديم املتحدث شريحة العرض .1

ــة  .2 ـــ  دقائق  سبعمدة املداخلة للمتحدث / 

ــة ب نفسه/ها  في بداية  املداخل .3 ــ  ة مختصرا بذكر االسم الكامل واملؤسسة التربوية والتخصص والبلد يعرف املتحدث /  ـ

ـــة على أهم العناصر الرئيسية في املداخلة .4 ــ  يركز املتحدث / 

 كتابيا في الدردشة  أو شفهيا إذا أمكن الوقتيطرح الحضور األسئلة  .5

 

 

 

 

 

 



 
 

 املؤتمر جدول 
 

 اليوم األول  

 ه 1443صفر  2021/11سبتمبر  18السبت، 

 14.30 – 08.30توقيت مكة املكرمة: /  18.30 – 12.30يت أندونيسيا جاكرتا: توق
 

 الجلسة االفتتاحية( 1)

 mVmsrdz09https://us06web.zoom.us/j/84905804266?pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2Z  :القاعة

Meeting ID: 849 0580 4266  - Passcode: 136766 

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة فقرات البرنامج  رقمال

 09.00 – 08.30 13.00 – 12.30 نصف ساعة الدخول إلى قاعة زوم  1

 09.05 – 09.00  13.05 – 13.00 دقائق  5 االفتتاح  2

  09.10 – 09.05  13.10 – 13.05 دقائق  5 قرآن الكريمقراءة ما تيسر من ال 3

 09.15 – 09.10  13.15 – 13.10 دقائق  5 كلمة رئيس اللجنة  4

 09.25 – 09.15  13.25 – 13.15 دقائق  10 كلمة رئيسة قسم األدب العربي جامعة ماالنج الحكومية 5

  09.35 – 09.25  13.35 – 13.25 دقائق  10 كلمة عميدة كلية اآلداب جامعة ماالنج الحكومية 6

البروفسور محمد خير )  رئيس اتحاد الجامعات الدولي كلمة 7

 ( الغباني

 09.45 – 09.35  13.45 – 13.35 دقائق  10

 09.50 – 09.45  13.50 – 13.45 دقائق  5 االختتام  8
 

 ة الرئيس الجلسة( 2)

 https://us06web.zoom.us/j/84905804266?pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09 :القاعة رابط 

Meeting ID: 849 0580 4266 - Passcode: 136766 

 د. هنيء محلية الصحة  مدير الندوة:

 املسؤول: د. محمد واهب داريادي

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة املتحدث  عنوان ال الرقم

متطلبات الجودة في مجال  1

تعليم اللغة العربية 

  للناطقين بلغات أخرى 

 أ.د. علي عبد املحسن الحديبي

جمهورية   –)جامعة أسيوط 

 مصر العربية( 

 10.20 – 10.00 14.20 – 14.00 دقيقة  20

تدريس النحو املتمركز  2

ة في  يو حول األشكال اللغ

برامج تعليم العربية 

  للناطقين بغيرها 

 ي أ. د. هداية الشيخ عل 

 )الجامعة األمريكية بإنديانا( 

 10.40 – 10.20  14.40 – 14.20 دقيقة  20

اللغة العربية لغة القرآن   3

  والسنة

 أ. د. وليد بن ادريس املنيس ي

)الجامعة اإلسالمية بوالية 

 منيسوتا( 

  11.00 – 10.40  15.00 – 14.40 دقيقة  20

  11.30 – 11.00 15.30 – 15.00 دقيقة  30 االستجوابة والتعليقات 

https://us06web.zoom.us/j/84905804266?pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09
https://us06web.zoom.us/j/84905804266?pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09


 الجلسة املوازية ( 3)

 ( A) قاعة أ

 الطريقة والنموذج والوسائل التعليمية :   موضوع الندوة

 https://us06web.zoom.us/j/84905804266?pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09 : رابط القاعة 

Meeting ID: 849 0580 4266 - Passcode: 136766 

 ه1443صفر  2021/11سبتمبر  18السبت، :  التاريخ 

 د. محمد أحسن الدين و د. نور فائزين :  مدير الندوة

 : د. محمد واهب داريادي املسؤول 

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة املتحدث  عنوان ال مقر ال

 بتوقيت مكة املكرمة  12.30-11.30بتوقيت أندونيسيا/  16.30- 15.30:  الدور األول 

التعلم اإللكتروني   1

لدرس اللغة العربية في  

مدرسة أبي اليتامى 

اإلسالمية بماالنج في  

 19-عصر كوفيد

ماالنج   ةمحمد فوزان، جامع

 أندونيسيا

 11.37-11.30 15.37-15.30 دقيقة  7

تطبيق نموذج التعليم   2

املختلط لتنمية أربعة 

 املهارة اللغوية

حمزة أسد هللا، جامعة رادين  

ماس سعيد سوراكارتا، 

 أندونيسيا

دقيقة  7  15.37-15.44 11.37-11.44 

فعالية نموذج التعليم  3

لتخمين الكلمات في  

حفظ املفرودات  

عربية لتالميذ الفصل لا

السابع باملدرسة 

املتوسطة اإلسالمية  

التكنولوجية  

 موجوكيرطو

روفليا قرة عيني، جامعة موالنا  

ملك إبراهيم اإلسالمية 

 الحكومية ماالنج، أندونيسيا 

دقيقة  7  15.44-15.51 11.44-11.51 

طرائق تدريس اللغة  4

العربية القديمة 

 والحديثة 

 Islamicبالل أحمد لون، 

university of science and 

technology Awantipora 

Kashmir India 

دقيقة  7  15.44-15.58 11.44-11.58 

جهود  مدرس ي اللغة   5

العربية في نحسين  

استخدام الهاتف الذكي 

في التعلم عن بعد  في  

املدرسة الثانوية 

 1الحكومية 

كوتاموباغو سوالويس ي 

 الشمالية  

 

ن  ا حنور فضيلة أمين و فر 

فخريزي السقاف، جامعة  

 محمدية مكاسر أندونيسيا

دقيقة  7  15.58-16.05 11.58-12.05 

https://us06web.zoom.us/j/84905804266?pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09


دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.05-16.30 12.05-12.30 

 بتوقيت مكة املكرمة  13.30-12.30بتوقيت أندونيسيا/  17.30-16.30:   الدور الثاني

املشاكل والصعوبات  6

التي تواجه طالب 

في تعليم اللغة   س املدار 

العربية في والية آسام  

 وطرق حلولها 

الدكتور محمد حسين احمد،  

S. R. College, kalain, cachar  

 النهد

دقيقة  7  16.30-16.37 12.30-12.37 

التعليم اإللكتروني للغة  7

العربية بين توظيف 

التعليم ومتطلبات  

 التأهيل  

عبد الحميد هايس مطر 

  سدرويش، عبد الحميد هاي

 العراق(  -مطر درويش

دقيقة  7  16.37-16.44 12.37-12.44 

تيسير تعليم اللغة  8

العربية للناطقين 

بغيرها باستخدام  

 الحاسوب

حسن عبدالعليم عبدالجواد 

يوسف، بجامعة قناة 

 مصر-السويس

دقيقة  7  16.44-16.51 12.44-12.51 

طرق تدريس اللغة  9

العربية واستخدام  

الحاسوب  وتدريب  

في املعاهد العليا  ملاملع

في والية تامل نادو 

 الهندية   

  -الدكتور .ك.م.ع. أحمـد زبيـر

الكلية الجديدة )حكم ذاتي (  

 الهند 014 600شنائي. 

دقيقة  7  16.44-16.58 12.44-13.58 

تعليم مهارة املحادثة  10

بالعربية للناطقين 

 بغيرها ومشكالتها 

رشدي طاهر، جامعة األمير 

 تايالند  -ينا فرع فط -سونكال 

دقيقة  7  16.58-17.05 13.58-13.05 

أغراض دراسة اللغة  11

العربية العامة  

والخاصة  لدى 

الطالبات في معهد  

نهضة العلماء جيجير 

 كالونج باندونج

 

 ممنونة, 

 ة اثنيني

جامعة إندونيسيا التربوية 

 باندوج 

دقيقة  7  17.12-17.05 13.58-14.12 

قة دقي 25 االستجوابة والتعليقات   17.05-17.30 13.05-13.30 

 

 

 

 

 

 



 ( B) بقاعة 

 دراسة قرآنية واللغة واألدب:   موضوع الندوة

 3YnZkZz091dhttps://us06web.zoom.us/j/85978646120?pwd=ZkJNUUZqQUs2dnJkWTFwU : رابط القاعة  

Meeting ID: 859 7864 6120 Passcode: mudalla 

 ه1443صفر  2021/11سبتمبر  18السبت، :  التاريخ 

 رضوان  هنىء محلية الصحة ونور  أنيسةد. :  مدير الندوة

 ريكو فيندا :  املسؤول 

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة املتحدث  وان عنال رقم  ال

 بتوقيت مكة املكرمة  12.00-11.30بتوقيت أندونيسيا/  16.30- 15.30:  ول الدور األ 

التراث في القرآن الكريم  1

 وفي الحديث

مظفر أحمد شيخ ، جامعة  

 لكناؤ، الهند 

دقيقة  7  15.30-15.37 11.30-11.37 

عالقة البنيوية  2

والدراسة القرآنية  

 والنقد عليها   

نورفائزين، جامعة ماالنج  

 ندونيسيا أ -الحكومية

دقيقة  7  15.37-15.44 11.37-11.44 

ــة   3 دراسة واقع اللــغــ

العربية   بين األلفاظ  

 والداللة   

عمار علي، جامعة ماض ي 

 الجزائر -الزيتونة  تونس

دقيقة  7  15.44-15.51 11.44-11.51 

لنظرة السوداوّية في   4

إبداع النوادي األدبية  

 "قراءة في املوضوع   

ق  رو أ.د/ مصطفى فا 

ود، جامعة عبدالعليم محم

 مصر –األزهر 

دقيقة  7  15.44-15.58 11.44-11.58 

التجربة الصوفية في   5

الكتابة الشعرية وصلة 

 التقاطع بينهما   

اسيا  عمراني، جامعة العربي  

 رالجزائ –التبس ي 

دقيقة  7  15.58-16.05 11.58-12.05 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.05-16.30 12.05-12.30 

 بتوقيت مكة املكرمة  13.30-12.30بتوقيت أندونيسيا/  17.30-16.30الدور الثاني : 

علم االقتصاد والغزل   6

 في العصر االموي   

د. رباب صالح حسن، الجامعة 

 العراق(  -املستنصرية

دقيقة  7  16.30-16.37 12.30-12.37 

منهج ابن جني في مقاربة  7

القضايا اللغوية في 

عربي، كتاب  الاللسان 

 الخصائص نموذجا  

الهام بغداد، جامعة محمد 

 املغرب-الخامس

دقيقة  7  16.37-16.44 12.37-12.44 

دالالت بيانية في ديوان   8

ب 
ْ
ط

ُ
 سّيد ق

عبد الرحمن الحاج حمن  

  –ا تكور، جامعة مارو 

 الكاميرون

دقيقة  7  16.44-16.51 12.44-12.51 

الشدياق والرؤية   9

 يةاإلصالحية التجديد

 للمعجم العربي  

يمينة مصطفاي، جامعة  

 البويرة ، الجزائر 

دقيقة  7  16.30-16.37 12.44-13.58 

أهمية اللغة العربية   10

وعالقتتها بالدين  

 Islamicسيدة مهبارة بيضاء، 

university of science and 

دقيقة  7  16.37-16.44 13.58-13.05 

https://us06web.zoom.us/j/85978646120?pwd=ZkJNUUZqQUs2dnJkWTFwU1d3YnZkZz09


  technology Awantipora اإلسالمي

Pulwama Kashmir 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.44-17.30 13.05-13.30 

 

 

 ( C)  جقاعة 

 دراسة قرآنية واللغة واألدب:   موضوع الندوة

 pwd=clkvdmRNOHBVRHVvcnF3K1JBWXpnUT0934https://us02web.zoom.us/j/83762?1561 : رابط القاعة 

     Meeting ID: 837 6234 1561 Passcode: mudalla21 

 ه1443صفر  2021/11سبتمبر  18السبت، :  التاريخ 

 وأحسن الطريق مراني محمد رازي ز :  مدير الندوة

 مفتاح األنصاري :  املسؤول 

 مكة املكرمة  توقيت رتا كاجأندونيسيا  توقيت املدة املتحدث  عنوان ال رقم  ال

 بتوقيت مكة املكرمة  12.00-11.30بتوقيت أندونيسيا/  16.30- 15.30الدور األول : 

النحو في األقاليم  1

مذهب واحد  -العربية

 أم مدارس نحوية   

شهيرة   فوزية دندوقة/ 

  –زرناجي،جامعة بسكرة 

 الجزائر

دقيقة  7  15.30-15.37 11.30-11.37 

  نقد-جن الشعراء 2

ة  لرؤية االستشراقيا

    -ونقضها 

جامعة  )عثمان بالفقيه، 

 محمد الخامس، الرباط. 

دقيقة  7  15.37-15.44 11.37-11.44 

مشاهدة الفطرة في   3

اللسان العربي املبين  

بدراسة الحروف  

ح  املقطعات في فوات

 السور 

حذيفة نورالدين، جامعة  

الكراتش ي واملدرس بالجامعة  

 باكستان  -السيفية

دقيقة  7  15.44-15.51 11.44-11.51 

أنماط الصورة الشعرية   4

في ديوان )واآلن ماذا  

نصنع يا أمم الشرق؟( 

 ملحمد إقبال  

أحمد محمد عبد القادر عبد  

السالم، معيد/ قسم البالغة  

 والنقد 

دقيقة  7  15.44-15.58 11.44-11.58 

تجليات الوازع  5

الرومانس ي في الفكر 

األدبي والنقدي 

 العربيين

حسيبة ش، جامعة ة كرو زيحي

 الجزائر  -بن بوعلي

دقيقة  7  15.58-16.05 11.58-12.05 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.05-16.30 12.05-12.30 

 بتوقيت مكة املكرمة  13.30-12.30بتوقيت أندونيسيا/  17.30-16.30الدور الثاني : 

تصريف األفعال  6

املعتالت في اللغة 

شاف  العربية : االستك

احمد سماك، جامعة الهند  

 -االسالمية، ماركنس بنجلور 

 الهند

دقيقة  7  16.30-16.37 12.30-12.37 

https://us02web.zoom.us/j/83762341561?pwd=clkvdmRNOHBVRHVvcnF3K1JBWXpnUT09


 يقة بسيطة  بطر 

األفعال املجهولة في   7

 السورة آل عمران 

أّم سلمة، جامعة دار السالم  

 أندونيسيا -ور كونت

دقيقة  7  16.37-16.44 12.37-12.44 

التركيب اللغوي للصورة  8

يد شعر سع الشعرية في

عقل: نص "فراشة  

فراشتان" من مجموعة  

جراس الياسمين" "أ

 نموذجا  

مصلح عبد الفتاح النجار و 

رشا سمير غانم ، الجامعة 

 األردن  -الهاشمية

دقيقة  7  16.44-16.51 12.44-12.51 

الخطاطين  دور   9

املجودين الرواد األوائل  

في تقعيد جماليات  

الخط العربي: دراسة 

 تاريخية  

ود  محمد دا اء بنتعد

األشعري، الجامعة املاليزية  

 ماليزيا-التكنلوجية

دقيقة  7  16.30-16.37 12.44-13.58 

َعَل َيْفُعُل"   10
َ
صيغة "ف

 ومعانيها عند الصرفيين  

الدكتور بلو محمد، الجامعة 

يدرالية، غسو، دولة  الف

 نيجيريا

دقيقة  7  16.37-16.44 13.58-13.05 

ي  االتجاه الواقعي ف 11

حيات العربية  املسر 

رحلة البحث  النيجيرية "

عن اإلنسان" لكمال  

 
 
 الدين بالوغن: أنموذجا

 

 بشير أمين

قسم الدراسات العربية 

 واإلسالمية 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

جامعة والية كوغى، أنيغبا،  

 نيجيريا  -كوغي والية 

دقيقة  7  16.44-16.51 13.51-13.44 

ة قيدق 25 االستجوابة والتعليقات   16.44-17.30 12.05-13.30 

 

 

 ( D)  دقاعة 

 دراسة قرآنية واللغة واألدب:   موضوع الندوة

 DJkUT09WthUDNIhttps://us02web.zoom.us/j/83662015506?pwd=VXRvSGYvOURmTTNEY0 : رابط القاعة 

 Meeting ID: 836 6201 5506 Passcode: mudalla 

 ه1443صفر  2021/11سبتمبر  18السبت، :  التاريخ 

 سيف روبيت الحق ود. عبد العظيم إرشاد :  مدير الندوة

 ل  رمضان محمد رزا :  ة املسؤول

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة املتحدث  عنوان ال رقم  ال

 بتوقيت مكة املكرمة  12.00-11.30بتوقيت أندونيسيا/  16.30- 15.30: ول أل االدور 

جماليات اللقطة  1

السينمائية في السرد  

الروائي: رواية "فيلم  

خرافي" للكاتب حسن 

 
 
 عبد الرزاق انموذجا

م أسيل عبد العباس محي م.

حسين، جامعة ذي قار كلية  

قسم االذاعة   -االعالم 

 عراقال-والتلفزيون 

دقيقة  7  15.30-15.37 11.30-11.37 

https://us02web.zoom.us/j/83662015506?pwd=VXRvSGYvOURmTTNEY0thUDNIWDJkUT09


مستويات اللغة العربية  2

 املعاصرة الخاصة

عبد الباسط ذهيبة، جامعة 

 باملغرب -محمد الخامس 

دقيقة  7  15.37-15.44 11.37-11.44 

ّم إسقاطات فلسفة الك 3

الفيزيائّية في تأويل 

  -الوظيفة الّنحوّية 

قراءة فونولوجّية في  

  لة منإعادة إنتاج الّدال

 معاني لن

مغني صنديد محمد نجيب،  

 الجزائر-جامعة عين تموشنت

دقيقة  7  15.44-15.51 11.44-11.51 

إعجاز القرآن الكريم؛  4

تأمالت فكرية للدكتور 

 محمد عبد هللا دراز   

ين، جامعة )إيرتا محي الد

 أندونيسيا -جاكرتا اإلسالمية

دقيقة  7  15.44-15.58 11.44-11.58 

فى   ةيالكتاب الخصائص  5

نجيب محفوظ ثالثيتي 

 وباجين

MI GUANGLI:SHANDONG 

YOUTH UNIVERSITY  OF 

POLITICALSCIENCE 

CHINA 

 

دقيقة  7  15.58-16.05 11.58-12.05 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.05-16.30 12.05-12.30 

 رمة كمكة املبتوقيت  13.30-12.30بتوقيت أندونيسيا/  17.30-16.30الدور الثاني : 

اتجاه البياني في جامع  6

 ألحكام القرآن للقرطبي 

عمر رياض، جامعة بابا غالم 

 الهند   -شاه بادشاه راجوري

دقيقة  7  16.30-16.37 12.30-12.37 

دور البطل والبطولة في  7

العربية  الرواية

املعاصرة مع إشارة  

خاصة إلى "مدن امللح"  

 لعبد الرحمن منيف 

 ةعالجام سيار أحمد نجار،

ا  التكنولوجياإلسالمية للعلوم و 

 أونتي بورة بلوامة كشمير الهند 

دقيقة  7  16.37-16.44 12.37-12.44 

البالغة القرآنية  8

 وتطورها   

عبادل أحمد دار، الجامعة 

المية للعلوم اإلس

 الهند-تكنولوجيا وال

دقيقة  7  16.44-16.51 12.44-12.51 

إعجاز القرآن الكريم،   9

تور كدرية للتأمالت فك

 محمد عبد هللا دراز  

د. مديان محمد مخلص،  

 -معة جاكرتا اإلسالميةجا 

 أندونيسيا

دقيقة  7  16.30-16.37 12.44-13.58 

عمل مسرحي بعنوان   10

)توبة الذئب( يعكس  

 العمل حال القيادات

العربية واإلسالمية  

وتبعيتها للغرب وخدمة  

مصالح الدول 

 االستعمارية 

د،  ضاهر حسين الحمو 

اإلمام أبي حنيفة  مية يدأكا 

 سوريا  -النعمان

دقيقة  7  16.37-16.44 13.58-13.05 



دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.44-16.30 13.05-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثاني اليوم ال

 ه 1443صفر  2021/12سبتمبر  19، ألحدا

 14.30 – 08.30/ توقيت مكة املكرمة:  18.30 – 12.30توقيت أندونيسيا جاكرتا: 

 

 

 ة الرئيس الجلسة( 1)

 pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09https://us06web.zoom.us/j/84905?804266 : رابط القاعة  

Meeting ID: 849 0580 4266 - Passcode: 136766 

 د. خالصين  :  لندوةا ر مدي

 د. محمد واهب داريادي   املسؤول: 

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة املتحدث  عنوان ال رقم  ال

  واقعها : العربية اللغة 1

 وءض في ومستقبلها 

 اللغوية بنيتها 

 عصر ومتطلبات

 الرقمية  التقنيات

 د. أشرف محمد زيدان 

 ا( )جامعة ماليا، ماليزي

  09.20 – 09.00  13.20 – 13.00 يقة قد 20

 لغير  العربية اللغة تعلم 2

 بيئات في بها  الناطقين

 الواقع: عربية غير 

 واالولويات  والتحديات

 أ. د. مجيب الرحمن

، نيو  )جامعة جواهر الل نهرو 

 دلهي(

  09.40 – 09.20  13.40 – 13.20 دقيقة  20

   والثقافي اللغوي  النسق 3

 ة ياألدب الدراسة  في

 د. هنيء محلية الصحة 

)جامعة ماالنج الحكومية، 

 10.00 – 09.40 14.00 – 13.40 دقيقة  20

https://us06web.zoom.us/j/84905804266?pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09


 إندونيسيا(

  10.30 – 10.00 14.30 – 14.00 دقيقة  30 االستجوابة والتعليقات 

 

 

 

 

 الجلسة املوازية ( 2)

 

 ( A) قاعة أ

 لتعليماملنهج واالدارة والتقويم ومشكالت او   املدخل وأساليب التدريس:   موضوع الندوة

 pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09https://us06web.zoom.us/j/8490580426?6 : رابط القاعة 

Meeting ID: 849 0580 4266 - Passcode: 136766 

 ه1443صفر  2021/12سبتمبر  19، ألحدا: التاريخ 

 عبد الباسط و د.  د. محمد واهب داريادي:  مدير الندوة

 : د. محمد واهب داريادي املسؤول 

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا  أندونيسيا توقيت املدة املتحدث  عنوان ال رقم  ال

 بتوقيت مكة املكرمة  011.30-010.30ا/ بتوقيت أندونيسي 15.30-14.30: الدور األول 

تقويم أداء معلمي اللغة   1

العربية في ماليزيا في 

ضوء احتياجاتهم  

 التربوية  

 

الدكتور/ عبدالرشيد أوالتنجي 

عبد السالم ، جامعة برليس 

 زيااإلسالمية، مالي

دقيقة  7  14.30-14.37 10.30-10.37 

تعليم اللغة العربية بين  2

 الصناعة وامللكة   

صوري، لجليل منعبد ا

 جامعة: عمار ثليجي األغواط 

دقيقة  7  14.37-14.44 10.37-10.44 

ة في  واقع تعليم القراء  3

  -املدرسة الجزائرية

 الجزائر

دقيقة  7 عبد الحميد خالدي  14.44-14.51 10.44-10.51 

راتيجية تعليم  إستي 4

مهارة الكالم في مركز  

ترقية اللغة العربية  

-ا بمعهد منبع العلوم بت

 بتا اإلسالمي  

أحمد فوز كريم، جامعة 

السلفية لعلوم الشريعة 

وكو باكونج سومبارد

 أندونيسيا  -باميكسان

دقيقة  7  14.44-14.58 10.44-10.58 

نظام التكوين ومراحل  5

اإلعداد األكاديمي 

علمي اللغة  والتربوي مل

العربية وآدابها باملدرسة 

العليا لألساتذة مسعود  

  –زغار. سطيف 

 ائر الجز 

أسامة عميرات، املدرسة العليا 

سطيف   لألساتذة مسعود زغار

 الجزائر

دقيقة  7  14.58-15.05 10.58-11.05 

https://us06web.zoom.us/j/84905804266?pwd=QmRQRGxabUV4cEk2eFdpZ2ZmVmsrdz09


دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   15.05-15.30 11.05-11.30 

 بتوقيت مكة املكرمة  12.30-0011.30ا/ بتوقيت أندونيسي 16.30-15.30الدور الثاني : 

في   تعليم اللغة العربية 6

املدارس النظامية  

  -الحديثة في نيجيريا 

   -خبرات وتجارب

 FEDERALأحمد غربا، 

UNIVERSITY OF KASHERE, 

GOMBE STATE NIGERIA . 

دقيقة  7  15.30-15.37 11.30-11.37 

املشترك بين املاليوية   7

أنموذج     -رآن  والق

ليم العربية  منهاج لتع

 للناطقين باملالوية 

راهيم،  محمود فابت أحمد إب

العابدين  جامعة السلطان زين

 ماليزيا   -ترينجانو  -

دقيقة  7  15.37-15.44 11.37-11.44 

دور اللغة العربية في   8

تطوير الثقافة  

 االسالمية بنيجيريا  

إسحاق إبراهيم كورا، كلية  

لتعليم لوالية نيجير،  وا التربية

 نيجيريا

دقيقة  7  15.44-15.51 11.44-11.51 

رسين  مجاهدة املد 9

الخراج مشكالت الطلبة 

في تعلم النحو بالنحو 

 الواضح الجزء األول  

لعلوم  مكاوتي، املعهد العالي 

 أندونيسيا -للقرآن آمونتاي

دقيقة  7  15.44-15.58 11.44-11.58 

تحليل الكتاب املدرس ي  10

دة اللغة العربية  ملا 

لطالب الصف للثاني  

من املرحلة الثانوية  

املتتابع من وزارة  

 شؤون الدينية  ال

نور العين، جامعة موالنا مالك 

المية الحكومة  إبراهيم اإلس

 أندونيسيا -ماالنج

دقيقة  7  15.58-16.05 11.58-12.05 

 12.30-12.05 16.30-16.05 دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات 

 بتوقيت مكة املكرمة  13.30-0012.30ا/ بتوقيت أندونيسي 17.30-16.30:  الثالث  الدور 

املشكلة اللغوية و   11

املشكلة غير اللغوية  

)الال لغوية( أثناء تعليم  

اللغة العربية وتحليلها  

في مدرسة نهضة العلوم  

بهات ياي، سونجخال، 

 تايالند  

إلهام فتح رمضان،  محمد  

  امعةألف خير النعيم، ج

 أندونيسيا -ماالنج الحكومية

دقيقة  7  16.30-16.37 12.30-12.37 

ط اإلعالم فعالية وسائ 12

املتعّددة في ترقية مهارة  

غة  
ّ
االستماع في الل

 العربّية 

رادين أحمد بارناباس، جامعة  

 جاكرتا الحكومية 

دقيقة  7  16.37-16.44 12.37-12.44 

العربية والتعليم عن  13

يس بعد: تجربتنا في تدر 

النحو العربي زمن 

ربيعة العمراني االدريس ي، 

 -جامعة القاض ي عياض

 غربامل

دقيقة  7  16.44-16.51 12.44-12.51 



 الجائحة 

غة  14
ّ
طرائق تدريس الل

العربية باملدرسة 

املقاربة  –الجزائرية 

   -بالكفايات نموذجا 

نمرة محّمد، جامعة الجياللي  

بونعامة بخميس مليانة  

 الجزائر

دقيقة  7  16.44-16.58 12.44-12.58 

فن املناظرة ودورها في   15

تعليم مهارة الكالم  

 قين بغيرها للناط

وإلهام  نور الحنان مصطفى

فتح رمضان، جامعة موالنا  

مالك إبراهيم ماالنج اإلسالمية  

 الحكومية

دقيقة  7  16.58-17.05 12.58-13.05 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   17.05-17.302 13.05-13.30 

 

 

 

 

 ( B)  بقاعة 

 دراسة قرآنية واللغة واألدب:   موضوع الندوة

  https://us06web.zoom.us/j/85978646120?pwd=ZkJNUUZqQUs2dnJkWTFwU1d3YnZkZz09:  عة رابط القا

 Meeting ID: 859 7864 6120 Passcode: mudalla 

 ه1443صفر  2021/12سبتمبر  19، ألحدا: التاريخ 

 رضوان ونور أنيسة د. هنىء محلية الصحة :  مدير الندوة

 ريكو فيندا :  املسؤول 

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة املتحدث  عنوان ال رقم  ال

 بتوقيت مكة املكرمة  011.30-010.30ا/ أندونيسيبتوقيت  15.30-14.30الدور األول: 

العالقة بين اللغة   1

الدراسة  العربية و 

ستجابات اإلسالمية و ا

 املسلمين  للغة العربية

 صانيا معتصمة العزيمة،

 -جامعة الجياللي اليابس

 الجزائر

دقيقة  7  14.30-14.37 10.30-10.37 

أهمية علم أصول   2

النحو مقابل علم  

عند  أصول الفقه

الطلبة جامعة  

 اندونيسيا التربوية  

اثنينية، الجامعة التربوية  

 ، أندونيسيا األندونيسية

دقيقة  7  14.37-14.44 10.37-10.44 

اإلعجاز اللغوي في   3

القرآن عند بديع الزمان  

   سعيد النورس ي

عناية املولي, أغوس رياض ي،  

جامعة رياض العلوم 

 أندونيسيا-تاسيكماليا 

دقيقة  7  14.44-14.51 10.44-10.51 

األسواق التي قامت في   4

العصر الجاهلي، وأهميتها  

 حياة العرب  في توثيق

مها صالح بشرى محمد 

جامعة أم درمان  عثمان،

 السودان 

دقيقة  7  14.44-14.58 10.44-10.58 

https://us06web.zoom.us/j/85978646120?pwd=ZkJNUUZqQUs2dnJkWTFwU1d3YnZkZz09


قضايا علم األصوات في   5

 التراث العربي  

جامعة أحمد   فاطمة برماتي،

 الجزائر  -دراية أدرار

دقيقة  7  14.58-15.05 10.58-11.05 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   15.05-15.30 11.05-11.30 

 بتوقيت مكة املكرمة  12.30-0011.30ا/ بتوقيت أندونيسي 16.30-15.30الدور الثاني : 

الخالفة العباسیة وما   6

قامت بھا من مساھمات 

علمیة صارت سببا 

للنھضة العلمیة السریعة 

 لم اإلسالمي  في  العا

محمد عبد الباسط، كلية  

 الهند -ماركنس بنغلور 

دقيقة  7  15.30-15.37 11.30-11.37 

القرآن الكريم وأهميته   7

في حفظ اللغة  

 -حقائق -العربية)رؤى

 سمات( 

قشيوش رشيدة، جامعة أبو 

 الجزائر -بكر بلقايد

دقيقة  7  15.37-15.44 11.37-11.44 

داللة النص املوازي في   8

ير يومية لعباس موام

 داخل حسن   

-نور خليل علي، جامعة العين

 العراق

دقيقة  7  15.44-15.51 11.44-11.51 

املصطلحات الطبية  9

الخاصة بكورونا دراسة  

 في األصل اللغوي   

بكر عبد صالح، مديرية تربية  

 العراق-األنبار

دقيقة  7  15.44-15.58 11.44-11.58 

أسلوب الحذف البالغي   10

سورة األنعام،  في خاتمة

 دراسة داللية بالغية  

سعاد مسعودة سايغي، جامعة 

 2الجزائر 

يقة دق 7  15.58-16.05 11.58-12.05 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.05-16.30 12.05-12.30 

 بتوقيت مكة املكرمة  13.30-0012.30ا/ بتوقيت أندونيسي 17.30-16.30:  الدور الثالث 

11 

البحث الداللي في التراث  

 اإلسالمي

 أ.د/ إدريس بن خويا 

  –جامعة أحمد دراية أدرار  

 الجزائر

يقة دق 7  16.30-16.37 12.30-12.37 

12 

الدراسة عن العالمة  

الزمخشري و تفسيره 

 الكشاف

Gulshan Rashid Lone 

Research Scholar 

Department of Arabic 

BGSBU Rajouri, Jammu 

and Kashmir 

Baba Ghulam Shah 

Badshah University 

Rajouri 

دقيقة  7  16.37-16.44 12.37-12.44 

13 

ية: علم ر ظدراسة ن

 الداللة

نسوى إكراما , إخوان نور  

 رئيس

الدراسات العليا لقسم تعليم  

اللغة العربية بجامعة رادين  

دقيقة  7  16.44-16.51 12.44-12.51 



ماس سعيد اإلسالمية  

 الحكومية

14 

تعّدد اللهجات بين  

 -العامي والفصيح

اللهجة التواتية 

 الجزائرية أنموذجا 

 

ة  لب، طا الدكتورة: بختة تاحي 

 الدكتوراه: شروق دحماني  

  -جامعة حسيبة بن بوعلي

 الجزائر. -الشلف

  -غليزان  -جامعة أحمد زبانة

 الجزائر.

دقيقة  7  16.58-16.51 12.58-12.51 

أنماط الصورة الشعرية   15

في ديوان )واآلن ماذا  

نصنع يا أمم الشرق؟( 

 ملحمد إقبال 

دراسة مقارنة بين  

األصل والترجمة  

ي الشعرية للصاو 

 النشع

أحمد محمد عبد القادر عبد  

 السالم

معيد/ قسم البالغة والنقد 

األدبي واألدب املقارن/كلية دار  

 العلوم/ جامعة الفيوم/ مصر 

دقيقة  7  16.58-17.05 13.05-12.51 

تحليل الخطاب  16

السردي الجزائري رواية  

ل على الليل على  فض

 النهار لياسمينة خضرا

 

Analysis of the 

Algerian narrative 

discourse, a novel 

preferred over night 

over day by Yasmina 

Khadra 

 براهمي فطيمة -د

قسم اللغة العربية و آدابها 

،كلية اآلداب و اللغات و 

جامعة الجياللي   -الفنون 

سيدي بلعباس   –ليابس

 الجزائر/

دقيقة  7  17.12-17.05 13.05-13.12 

يقة دق 25 االستجوابة والتعليقات   16.51-17.30 12.51-13.30 

 

 

 

 

 ( C)  جقاعة 

 دراسة قرآنية واللغة واألدب:   موضوع الندوة

 UT09JBWXpnhttps://us02web.zoom.us/j/83762341561?pwd=clkvdmRNOHBVRHVvcnF3K1 : رابط القاعة 

 Meeting ID: 837 6234 1561 Passcode: mudalla21 

 ه1443صفر  2021/12سبتمبر  19، ألحدا: التاريخ 

 مراني وأحسن الطريق ازي ز محد ر :  مدير الندوة

 مفتاح األنصاري :  املسؤول 

https://us02web.zoom.us/j/83762341561?pwd=clkvdmRNOHBVRHVvcnF3K1JBWXpnUT09


 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة املتحدث  عنوان ال رقم  ال

 بتوقيت مكة املكرمة  011.30-010.30ا/ بتوقيت أندونيسي 15.30-14.30الدور األول: 

ة عند  1 فاضلة الصرفيَّ
ُ
امل

رين أبنية املصادر   فّسِّ
ُ
امل

نموذ
ُ
ا أ  ج 

م.م. حيدر عبد الرسول عوض                

أ.د. علي عبد الفتاح الحاج 

 جامعة بابل، فرهود

دقيقة  7  14.30-14.37 10.30-10.37 

ند  قاته عالعامل وتطبي  2

النحاة العرب )كتاب  

األمالي النحوية البن  

 الحاجب أنموذجا(  

لزايدي بودرامة، جامعة ا

 الجزائر -2سطيف 

دقيقة  7  14.37-14.44 10.37-10.44 

املداخلة : أثر القرآن في   3

التطور الداللي  

 للمفردات 

خديجة بن قويدر، جامعة  

 2الجزائر 

دقيقة  7  14.44-14.51 10.44-10.51 

وجيا املعرفة: باثول 4

 املعرفة والتفكير الناقد  

عرعار زكية، املدرسة العليا 

 الجزائر -لألساتذة ورقلة

دقيقة  7  14.44-14.58 10.44-10.58 

اللهجة وصلتها  5

سة  درا-بالفصحى 

تحليلية مقارنة المثال 

 -شعبية 

بن دهينة فطيمة الزهراء،  

جامعة الجياللي اليابس 

 الجزائر-سيدي

دقيقة  7  14.58-15.05 10.58-11.05 

    االستجوابة والتعليقات 

 ملكرمة بتوقيت مكة ا 12.30-0011.30ا/ بتوقيت أندونيسي 16.30-15.30الدور الثاني : 

اللهجة وصلتها  6

دراسة  -بالفصحى 

تحليلية مقارنة المثال 

 -شعبية جزائرية

 شعبية جزائرية  

فطيمة الزهراء بن دهينة،  

ابس جامعة الجياللي الي

 الجزائر-ديسي

دقيقة  7  15.30-15.37 11.30-11.37 

تحليل بالغي آيات  7

الشهداء وعالقتها 

لفتاوى مجلس العلماء 

-وفيداألندونيسيا عن ك

19  

 UINمرسكال رحمن حكيم، 

Raden Mas Said Surakarta  ،

 أندونيسيا

دقيقة  7  15.37-15.44 11.37-11.44 

محاوالت تيسير النحو  8

عصر  العربي في ال

 حديث ال

طفيل محمد بت، الجامعة 

المية للعلوم اإلس

 الهند-والتكنولوجيا 

دقيقة  7  15.44-15.51 11.44-11.51 

صور من القصص في   9

يوان العالمة عبد هللا  د

محمد فودي)تزيين  

 الورقات(

الدكتور زكريا محمد عبد هللا،   

 نيجيريا

دقيقة  7  15.44-15.58 11.44-11.58 

  ألوزانتركيب نماذج ل 10

الستخدامها كمرحلة 

شقراني العماري، جامعة  

 2الجزائر 

دقيقة  7  15.58-16.05 11.58-12.05 



وسيطة لغرض التركيب  

اآللي للكالم الخاص  

 باللغة العربية 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.05-16.30 12.05-12.30 

 قيت مكة املكرمة بتو  13.30-0012.30ا/ بتوقيت أندونيسي 17.30-16.30:  الدور الثالث 

من نحو القواعد إلى   11

نحو املعاني في نظرية 

النظم عند عبد القاهر 

 الجرجاني  

معا موالي عائشة جنان، جا 

 املغرب  -اسماعيل مكناس

 12.37-12.30 16.37-16.30 دقيقة  7

12 Background 

Elements 

Representation In 

Fiction Writing 

Nurhidayati, Faculty of 

Letters, State University of 

Malang, Indonesia 

 12.44-12.37 16.44-16.37 دقيقة  7

 12.51-12.44 16.51-16.44 دقيقة  7 ن باكستا  ، ماالكند تعليم القرآن وأسلوبه 13

عالمات الترقيم في       14

الرواية  - السرد

 -الجزائرية املعاصرة

جامعة ، د/ أسماء بوبكري 

 ائر الجز  -أحمد دراية أدرار 

 12.58-12.51 16.58-16.51 دقيقة  7

صورمن القصص في   15

ديوان العالمة عبدهللا  

 بن محمد فودي 

 )تزيين الورقات(

 الدكتور زكريا محمد عبدهللا

كلية شيخو شاغاري للتربية  

 صكتو، 

 قسم الدراسات العربية 

 12.51-13.05 17.05-16.58 دقيقة  7

القيم التربوية في ضوء   16

 أدب الطفل اإلسالمي

                                                                                                              

 

 تبسم محي الدين

باحثة الدكتوراه في الجامعة 

اإلسالمية للعلوم و 

 التكنولوجيا بأونتي فوره، الهند

 12.51-13.05 17.05-16.58 دقيقة  7

ات ولد  مال  أ.د.محمد 17

 سيداتي الشنقيطي 

 13.12-13.05 17.05-17.12 دقيقة  7 تب بحثا علميا ناجحاتكف كي

 13.30-12.58 17.30-16.58 دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات 

 

 

 

 

 ( D) دقاعة 

 دراسة قرآنية واللغة واألدب:   موضوع الندوة

 kUT09DNIWDJttps://us02web.zoom.us/j/83662015506?pwd=VXRvSGYvOURmTTNEY0thUh:  رابط القاعة 

 Meeting ID: 836 6201 5506 Passcode: mudalla 

 ه1443صفر  2021/12سبتمبر  19، ألحدا: التاريخ 

https://us02web.zoom.us/j/83662015506?pwd=VXRvSGYvOURmTTNEY0thUDNIWDJkUT09


 و أمامي صفي القرين   ابن شمس الهدى د. :  مدير الندوة

 القرين  صفي : أمامي  املسؤول 

 مكة املكرمة  توقيت جاكرتا أندونيسيا  توقيت املدة املتحدث   عنوانال رقم  ال

 بتوقيت مكة املكرمة  011.30-010.30ا/ بتوقيت أندونيسي 15.30-14.30ل: ر األو الدو 

مستقبل اللغة العربية  1

دراسة على ضوء  

النظرية الخليلية 

 الحديثة   

الدكتور عبد القادر بن  

التواتي، جامعة عمار ثليجي  

 الجزائر  -األغواط

دقيقة  7  14.30-14.37 10.30-10.37 

2  
ّ
غة مدلول الفقه بين الل

ريعةوا
ّ
 لش

جامعة ، غنى أحمد عيواظة

 لبنان-طرابلس الجنان،

دقيقة  7  14.37-14.44 10.37-10.44 

لسانيات النص   3

وتجديد وظائف الدرس  

األدبي للناطقين بغير 

 العربية  

رندا يوسف محمود ابوعادل،  

للعلوم   جامعة السودان

 والتكنولوجي 

دقيقة  7  14.44-14.51 10.44-10.51 

و  لعربيةاللغة ا 4

 إشكاليات الهوية   

عباس، فاطمة موس ى عبد ال

 مديرية تربية بابل 

دقيقة  7  14.44-14.58 10.44-10.58 

سؤال الهوية في الرواية   5

الجزائرية املعاصرة "رواية  

ليلة هروب فجرة " ألحمد 

 زغب أنموذجا

زهواني، جامعة الشهيد  نزيهة  

 الجزائر -حمه لخضر

دقيقة  7  14.58-15.05 10.58-11.05 

    االستجوابة والتعليقات 

 بتوقيت مكة املكرمة  12.30-0011.30ا/ بتوقيت أندونيسي 16.30-15.30اني : الدور الث

السنة املطهرة والواقع   6

الحاضر: تجاُوب السنة 

النبوية تجاه مشروع 

إسالمية املعرفة  

 نموذجا   

د. عبد املفيد املاجستيري،  

جامعة خزينة العلوم 

لية بلورا جاوى  ة األهاإلسالمي

 الوسطى، إندونيسيا 

قة دقي 7  15.30-15.37 11.30-11.37 

املجاز بالحذف بين  7

البالغيين واألصوليين في  

ضوء التداولية والتراث  

 العربي 

أحمد محضر، جامعة السيد  

علي رحمة هللا اإلسالمية 

 إندونيسيا –حكومية ال

دقيقة  7  15.37-15.44 11.37-11.44 

وجيه   ق في تأثر الذو  8

ابن   -الحكم النقدي

 رشيق القيرواني

   
 
 أنموذجا

لدكتور عبد الهادي عبد  ا

الرحمن الشاوي، جامعة 

 جمهورية العراق -الكوفة

دقيقة  7  15.44-15.51 11.44-11.51 

لسانيات النص   9

وتجديد وظائف الدرس  

بي للناطقين بغير األد

 العربية  

محمد داؤد محمد داؤد،  

  للعلومجامعة السودان 

 السودان  -والتكنولوجيا 

دقيقة  7  15.44-15.58 11.44-11.58 



خصائص اللغة العربية   10

الفصحى و عالقتها 

 باإلسالم 

)بالل احمد بيغ، الجامعة 

اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا  

 أونتي بوره بلوامه كشمير 

قة دقي 7  15.58-16.05 11.58-12.05 

دقيقة  25 االستجوابة والتعليقات   16.05-16.30 12.05-12.30 

 بتوقيت مكة املكرمة  13.30-0012.30ا/ بتوقيت أندونيسي 17.30-16.30:  الدور الثالث 

علم النحو على منظور  11

توفيق حكيم في كتاب  

 أمثلتي 

 احمد امير الدين 

الدراسات العليا لقسم تعليم  

عربية بجامعة رادين  للغة الا

ماس سعيد اإلسالمية  

 الحكومية

دقيقة  7  16.30-16.37 12.30-12.37 

االستعارات التصورية  12

في الخطاب اإلعالمي :  

نموذجا  19-كوفيد   

 )دراسة داللية  عرفنية(

 أحمد منتهى أفندي

طالب مدرسة الدكتوراه بكلية  

اآلداب والفنون واإلنسانيات  

الجمهورية  بجامعة منوبة، 

 التونسية

دقيقة  7  16.37-16.44 12.37-12.44 

كيب في  الترا اسلوبية 13

القران الكريم، اسلوب  

التقدم والتأخير  

 أنموذجا 

نور خالد محي الدين خالد  

ماجستير لغة عربية أدب، 

ماجستير لغة عربية أدب، 

الجامعة املستنصرية كلية 

التربية قسم علوم القرآن  

 الكريم 

دقيقة  7  16.44-16.51 12.44-12.51 

14 le poète soufis 

Cheikh Othman ibn 

Fodoué 

شيخ عثمان بن فودي  ال

 الشاعر املتصوف:

و سليماُنو  دكتور/ أبُّ

 أستاذ األدب والنقد املساعد 

 املعهد العالي إلعداد املعلمين 

جامعة مْرَو جمهورية 

 الكاميرون

دقيقة  7  16.58-16.51 12.58-12.51 

شترك اللفظي كلمات امل 15

اعل بصيغة اسم الف

واستعمالها في الّسياق  

 اللغوّي 

 

   ريا شهداء ومان كأ

 جامعة بانتين اإلسالمية

دقيقة  7  16.58-17.05 13.05-12.51 

الرواية السجنية  16

 العربية: املغرب نموذجا 

 

 أنس بوسالم 

جامعة الحسن الثاني / كلية 

  –اآلداب والعلوم اإلنسانية 

-ار البيضاء الد  -عين الشق

 املغرب

دقيقة  7  17.12-17.05 13.05-13.12 

      

دقيقة  25 ليقات والتع االستجوابة  17.05-17.30 13.05-13.30 



 

 

 

 شكرا جزيال للجميع

 ندونيسيا مفتوح لعقد التعاون األكاديمي بمؤسستكم، بارك هللا فيكم أب العربي جامعة ماالنج الحكومية قسم األد

Website: arab.sastra.um.ac.id   dan  Email :arab.sastra@um.ac.id  

 

 

mailto:arab.sastra@um.ac.id

