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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

الرحيم الرحمن هللا نOسم العامل رب مد املبعوثOا محمد سيدنا ع سليم ال وأتم الصالة وأفضل

الدين يوم إ بإحسان م تبع ومن ابه وأ آله وع ن للعامل   Oرحمة

قسم   يةعقد العر كاللغة نحولعديدةوورشاتوندواتمؤتمرات بجامعة منذعناو مختلفة

بحضور ف شّرفي, م2010 سنة الكبار عددا العلماء ن من العالموالباحث أنحاء مختلف   .من

ميةو  يةأل العر اللغة س ودورتدر ار فّعالالا، ف و راء معتبادل
ً
وتماشيا املسؤولية، موقع من

ً
وانطالقا ،

ده ش يةقسمما العر كبجامع اللغة عة منه
ً
وحرصا ات، وا للقدرات وتفعيل مستمر تطور من

املؤتمرات املشاركة خالل من حات واملق راء وتبادل املنتج، الفكري الوطنية والورشاتوالندواتالتواصل

ادميةالعلميةوالدولية   :التاليةو

  الوطنية املؤتمراتالندوات

كتاب  .1 حول الوطنية الندويالندوة ع سن ا ي أ ن"مام املسلم بانحطاط العالم خسر   م2016،"ماذا

ر .2 أكتو سالمية، و ية العر الدراسات ي الثا املخدوم الدين ن ز الشيخ حول الوط   م2017املؤتمر

ر .3 أكتو ن، بفلسط ي العر دب حول الوط   م2018املؤتمر

وتحديا .4 ية العر اللغة حول الوط سماملؤتمر د وض، ال   م2018ت

  الدوليةاملؤتمراتالندوات

م، .1 الكر القرآن حول الدولية   م2010الندوة

املتحدة، .2 ية العر باإلمارات ندية ال العالقات حول الدولية   م2011الندوة

ف، .3 الشر النبوي ديث ا حول الدولية   م2012الندوة

ي، .4 العر يع الر حول الدولية  م2013الندوة

الدو  .5 عدالندوة ا وآدا ية العر اللغة حول اير1970لية ف ،   م2015م

الدو .6 ل املؤتمر أبر م، الكر القرآن  م2015حول
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يناير .7 ية، العر اللغة طفال أدب وتطور شأة حول الدو  م2016املؤتمر

اير .8 ف ، النور لسعيد النور رسائل ضوء خالق و التعليم حول الدو  م2016املؤتمر

ا .9 غ ن للناطق ية العر اللغة عليم حول التاسع الدو اير: املؤتمر ف وتحديات،  م2017توقعات

اير .10 ف ية، العر اللغة س تدر منا حول العاشر الدو  م2018املؤتمر

ع .11 ندة املس التعليمية امج ال حول عشر ادي ا الدو اير املؤتمر ف صية، ال بناء ا ودور  م2019القيم

العلميةلا ية/ ورشات التدر   الدورات

أيامورشة .1 لعشرة مختلفةعمل ملناسبات ية العر اللغة  م2016،حول

ية .2 التدر عمل ةورشة اللغو ارات وامل العناصر س تدر حول أيام  م2017،لثالثة

ية .3 التدر عمل يةورشة العص ة اللغو مجة ال حول أيام  م2018،لثالثة

التد .4 عمل أل ورشة ية عةر حولر لتعليمأيام الدراسات يةمنا العر االلغة ن الناطق  م2018،لغ

ادمية، .5 والقيادة ية العر اللغة س تدر املستجدة الطرق حول أيام مسة ية التدر  م2018الدورة

رأى العام–فقد ٍّ مؤتمٍرعقد–ذا ٍّ دو لل"عنوان عل ية العر اللغة س اناطتدر غ ن ورؤى: ق تجارب

سم18 -  16" مستقبلية هللاهافتتح. م2019د عبد الدكتور سعادة السعودي الثقا ق صابنامل

الثقااملسعادةوأكد. الشتوي  وًراق الدولمش جميع قبل من التعاون مية أ ع فتتاحية خطبته

بال ن تم امل نود ال طلبة مع ية ودراسلالعر ية العر أّن .اغة ع د
ّ

السعوديةوأك ية العر منحاستمنحاململكة

ند ال لطلبة جديدة اململ؛دراسية العلمية د واملعا امعات با م التحاق ع م ل يةكةيعا العر

 .السعودية

يةقدو    العر اللغة قسم س رئ الدين تاج الدكتور فتتاحية لسة ا نائ,ترأس جامعةوألقى مدير ب

ستاذ ومارالدكتور ك الدو أجيا املؤتمر ذا الرئ الضيف عن. لمة ي ال خطابه ّ وع

يةتقدُّ  العر اللغة شر الكب ودوره ك بجامعة ية العر اللغة قسم ال. م اديمية املبادرات بجميع وأشاد

ية العر اللغة قسم ا ك صو  .يقوم بجامعة ية العر اللغة قسم ا يبذل ال ود ا دوي ال نوشاد ستاذ

م الكر القرآن لغة شر ك وألقى. ل ش محمد الدكتور نئة ال وت. لمات الي جامعة ساتذة,السابقمدير و

البالد مختلف اشمية:من, من ال ردنية واململكة املتحدة واململكة عمان وسلطنة السعودية ية العر اململكة

ند ال ة ور وجم اليمنية ة ور م وا السودان ة ور وجم العراق ة ور وج مصر ة ور   . وجم

الذيوتم الدو املؤتمر تقديماستمر ذا أيام، ثالثة سية علميةأوراقملدة الرئ   :لتاليةااملحاور

 ا غ ن للناطق ية العر اللغة س املنا: تدر وتصميم ساسية  .املبادئ

 ع ية العر اللغة س تدر انيات  .تكنولوجياالإم

 نت ن ع ية العر اللغة م
ّ
عل  .منصات

 ات مالتحض
ّ
املعل  .وتقييم

 ام ا املستوى لطالب ية العر اللغة س  .تدر

 والتقييم اللغة  .اختبارات

 نالكفاءة م
ّ
للمعل والثقافية نية وامل ة  .اللغو

 ة اللغو ارات امل عليم ر اللسانياتتطو التطّورات آلخر  .التطبيقيةوفقا
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 النا امالتجارب ا املستوى ع ا غ ن للناطق ية العر اللغة س تدر  .ة

 ن للناطق ية العر اللغة عليم جودة ن لتحس املستقبلية االرؤى   .غ

د ش اديميةنقاشات املؤتمروقد وأ ميلةجادةعلمية ا يام ذه العأو , خالل ؤالءعن ل متنان و شكر

جامعة. فاضل شيخ إ موصول امعة, كوالشكر ا شيخ امعة,ونائب ا ك,ومدير جامعة ,وموظفي

ارجية وا الداخلية ندية ال الوزارات والتعليمةوزار و ,وموظفي بية مال إلعطا لعقد؛ الرس ذن و جازة

كت،.الدوؤتمراملاذ السو خليفة بن هللا عبد الدكتور ستاذ ا بتقديم قام ال بالورشة املؤتمر وفق وقد

زاء ا خ هللا يوم.جزاه ية،– 18و للغةالعر العال باليوم ون املشار احتفل املؤتمر أيام ألقتو آخر

قصيدة ية’الطالبتان العر يم‘ اللغة إبرا حافظ ور املش   .للشاعر

ذ   نتائج   : املؤتمر اومن

جديدةأ املؤتمرفتح - واملناقشةلبوابا س مجاللبحث يةتدر العر  . اللغة

اتاملؤتمر عضاءأ تأكيد - املستو ل امل ال النجاح ع ن املشارك من م ةابمناقشوغ يو ا ،م

هللا شاء إن املستقبل ميع ا خطى سدد أن عا هللا من ن راج طراف، ل رضا يل  .مع

نمنالرجاء - املشارك العلمية,املستقبل, ساتذة ساتذة:املساعدات بادل الدروس, ب توف و

مباشر  عةللطلبة ت أو ات الشب اواسطة وغ ايب س مثل العاملية جامعة,صالية ساعد س ذا ف

العالم املباركة اللغة ذه شر القيمة ا مبادرا  . ك

املؤتمر املليباري اقدم( :توصيات صا محمد بن أحمد الدكتور ستاذ التوصيات نة س   )رئ

ن .1 املشارك لألعضاء املؤتمر كتاب مسودة ا إرسال بصيغ م بحو ملراجعة املؤتمر عقد من ن أسبوع قبل

ائية  .ال

يحققه .2 الذي النجاح نظ ا سنو املؤتمر عقد استمرار  .سنو

ذات .3 ات وا واملؤسسات د املعا من ا غ مع ال ك جامعة ية العر اللغة قسم ود ا تظافر

ثقافة العالقة شر ل واملعلم املتعلم من ل ل عمل وورش ية تدر دورات عقد ي، العر الوطن

ية العر اللغة عليم و علم اتيجيات اس  .استخدام

خالل .4 من س التدر ديثةمراعاة ا النصوص ع قتصار وعدم القديم التنوع النص مراعاة ا وم

التواصل ات شب استغالل خالل من العرب مع العرب غ الطالب دمج س التدر  .طرائق

بأبحاث .5 ليف والت ي الذا والتعلم املسابقات خالل من التعليمية العملية الطالب    ...إشراك

ل .6 الصوتية يالت ال املخارجمراعاة يح وت ا سماع من الطالب ليتمكن  .لدروس

عام .7 ل ة لغو ارة م وتمس سنة ل ة دور رة التظا ذه ون ت خاصة أن املقبل العام ون ت كأن

كذا و ية العر غ ن للناطق ا عليم و  ...بالصوتيات
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مجا .8 بخاصة ن للمعلم ية و ت صبغة ذات ون ت امللتقى امش ع ورشات اللغةتخصيص عليم ل

ا غ ن للناطق ية  ..العر

مسموعة .9 كتب إ ا غ ن للناطق ية العر اللغة س تدر املقررة الكتب ل تحو إ audibleالدعوة

التعلم سرعة م لد لتن أسرع ل ش ا وألفاظ ا يعا واس ا م ف ن الدارس ع ل س  ل

من .10 ذات ة و تر عليمية منصات شاء إ إ غالدعوة ن الناطق ن املتعلم لفئة ة وموج مدروسة ا

ي ل امج ال ذه تقدم ال امعات وا د املعا إشراف تحت املنصات ذه ون ت وأن ية العر اللغة

باستمرار والتحديد للتحديث   .تخضع

يتقبلو  أن عا و سبحانه هللا و أدعو املباركمنا الس ذا م ساعد. م من ل أشكر أن د ذعلوأر انجاح

ضور ؤتمر امل با ا, املبارك وخارج ند ال داخل من الورقات تحكيم صا. و كعمل العمل ذا منا هللا تقبل

حسناتنا ان م عظيما ا ك لنا هللا املستعان .وجعله و   .وهللا

 
  

ي. د املنا الدين   تاج

لل العام ن يةالدومؤتمر م العر اللغة قسم س   ورئ

ندجامع ال ، ك  ة

وال   00919446827141: ا

ي و لك يد  campusarabic@gmail.com: ال

 www.arabicku.in: املوقع


