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سم ﷲ الرحمن الرحيم Oا مد رب العاﳌ ن Oوأفضل الصﻼة وأتم ال سليم ع سيدنا محمد اﳌبعوث
رحمة للعاﳌ ن وع آله وأ ابه ومن تبع م بإحسان إ يوم الدينO
عقد قسم اللغة العر ية بجامعة ك مؤتمرات وندوات وورشات عديدة حول عناو ن مختلفة منذ
سنة 2010م ,ي ّ
شرف ف ا بحضور عدد من العلماء الكبار والباحث ن من مختلف أنحاء العالم.
ً
ً
وﻷ مية تدر س اللغة العر ية ،ودور ا ال ّ
فعال تبادل راء و ف ار ،وانطﻼقا من موقع اﳌسؤولية ،وتماشيا مع
ً
من تطور مستمر وتفعيل للقدرات وا ات ،وحرصا منه ع
ما ش ده قسم اللغة العر ية بجامعة ك
التواصل الفكري اﳌنتج ،وتبادل راء واﳌق حات من خﻼل اﳌشاركة اﳌؤتمرات والندوات والورشات الوطنية
والدولية العلمية و ادمية التالية:
الندوات اﳌؤتمرات الوطنية

 .1الندوة الوطنية حول كتاب مام أ ي ا سن ع الندوي "ماذا خسر العالم بانحطاط اﳌسلم ن"2016 ،م
 .2اﳌؤتمر الوط حول الشيخ ز ن الدين اﳌخدوم الثا ي الدراسات العر ية و سﻼمية ،أكتو ر 2017م

 .3اﳌؤتمرالوط حول دب العر ي بفلسط ن ،أكتو ر 2018م
 .4اﳌؤتمرالوط حول اللغة العر ية وتحديات ال وض ،د سم 2018م
الندوات اﳌؤتمرات الدولية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الندوة الدولية حول القرآن الكر م2010 ،م
الندوة الدولية حول العﻼقات ال ندية باﻹمارات العر ية اﳌتحدة2011 ،م
الندوة الدولية حول ا ديث النبوي الشر ف2012 ،م
الندوة الدولية حول الر يع العر ي2013 ،م
الندوة الدولية حول اللغة العرية وآدا ا عد 1970م  ،ف اير 2015م
اﳌؤتمر الدو حول القرآن الكر م ،أبر ل 2015م
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.7
.8
.9
.10
.11

اﳌؤتمر الدو
اﳌؤتمر الدو
اﳌؤتمر الدو
اﳌؤتمر الدو
اﳌؤتمر الدو

حول شأة وتطور أدب طفال اللغة العر ية ،يناير 2016م
حول التعليم و خﻼق ضوء رسائل النور لسعيد النور  ،ف اير 2016م
التاسع حول عليم اللغة العر ية للناطق ن غ ا :توقعات وتحديات ،ف اير 2017م
العاشرحول منا تدر س اللغة العر ية ،ف اير 2018م
ا ادي عشرحول ال امج التعليمية اﳌس ندة ع القيم ودور ا بناء ال صية ،ف اير 2019م

الورشات العلمية  /الدورات التدر ية
.1
.2
.3
.4
.5

ورشة عمل لعشرة أيام حول اللغة العر ية ﳌناسبات مختلفة2016 ،م
ورشة عمل التدر ية لثﻼثة أيام حول تدر س العناصرواﳌ ارات اللغو ة2017 ،م
ورشة عمل التدر ية لثﻼثة أيام حول ال مجة اللغو ة العص ية2018 ،م
ورشة عمل التدر ية ﻷر عة أيام حول منا الدراسات لتعليم اللغة العر ية لغ الناطق ن ا2018 ،م
الدورة التدر ية مسة أيام حول الطرق اﳌستجدة تدرس اللغة العر ية والقيادة ادمية2018 ،م

مؤتمر دو ّ ٍ عل ّ ٍ عنوان "تدر س اللغة العر ية للناطق ن غ ا :تجارب ورؤى
فقد رأى – ذا العام – عقد
ٍ
مستقبلية"  18 - 16د سم 2019م .افتتحه اﳌ ق الثقا السعودي سعادة الدكتور عبد ﷲ بن صا
الشتوي .وأكد سعادة اﳌ ق الثقا مش ً
ورا خطبته فتتاحية ع أ مية التعاون من قبل جميع الدول
ّ
العر ية مع طلبة ال نود اﳌ تم ن باللغة العر ية ودراس ا .وأكد ع ّأن اﳌملكة العر ية السعودية ستمنﺢ منحا
يعا ل م ع التحاق م با امعات واﳌعا د العلمية اﳌملكة العر ية
دراسية جديدة لطلبة ال ند؛
السعودية.
وقد ترأس ا لسة فتتاحية الدكتور تاج الدين رئ س قسم اللغة العر ية ,وألقى نائب مدير جامعة
ذا اﳌؤتمر الدو  .وع ّ خطابه ال ي عن
ستاذ الدكتور أجيا ومار لمة الضيف الرئ
ك
ﱡ
شراللغة العر ية .وأشاد بجميع اﳌبادرات اديمية ال
تقدم قسم اللغة العر ية بجامعة ك ودوره الكب
يقوم ا قسم اللغة العر ية .و ص ستاذ نوشاد ال دوي ا ود ال يبذل ا قسم اللغة العر ية بجامعة ك
ل شر لغة القرآن الكر م .وألقى لمات ال نئة الدكتور محمد ش ك .مدير جامعة الي وت السابق ,و ساتذة
من مختلف البﻼد ,من :اﳌملكة العر ية السعودية وسلطنة عمان واﳌملكة اﳌتحدة واﳌملكة ردنية ال اشمية
وجم ور ة مصروج ور ة العراق وجم ور ة السودان وا م ور ة اليمنية وجم ور ة ال ند.
ذا اﳌؤتمرالدو الذي استمر ﳌدة ثﻼثة أيام ،تقديم أوراق علمية اﳌحاور الرئ سية التالية:

وتم

 تدر س اللغة العر ية للناطق ن غ ا :اﳌبادئ ساسية وتصميم اﳌنا .





إم انيات تدر س اللغة العر ية ع التكنولوجيا.
ّ
منصات علم اللغة العر ية ع ن نت.
ّ
التحض ات وتقييم اﳌعلم.
تدر س اللغة العر ية لطﻼب اﳌستوى ا ام .

 اختبارات اللغة والتقييم.
ّ
 الكفاءة اللغو ة واﳌ نية والثقافية للمعلم ن.

ّ
ﻵخرالتطورات اللسانيات التطبيقية.
 تطو ر عليم اﳌ ارات اللغو ة وفقا
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 التجارب النا

ة تدر س اللغة العر ية للناطق ن غ ا ع اﳌستوى ا ام .

 الرؤى اﳌستقبلية لتحس ن جودة عليم اللغة العر ية للناطق ن غ ا.

وقد ش د اﳌؤتمر نقاشات علمية وأ اديمية جادة خﻼل ذه يام ا ميلة ,وأع عن الشكر و متنان ل ؤﻻء
فاضل .والشكر موصول إ شيخ جامعة ك  ,ونائب شيخ ا امعة ,ومدير ا امعة ,وموظفي جامعة ك ,
وموظفي الوزارات ال ندية الداخلية وا ارجية ,ووزارة ال بية والتعليم؛ ﻹعطا م جازة و ذن الرس لعقد
ذا اﳌؤتمر الدو  .وقد وفق اﳌؤتمر بالورشة ال قام بتقديم ا ستاذ الدكتور عبد ﷲ بن خليفة السو كت،
جزاه ﷲ خ ا زاء .و يوم  – 18آخر أيام اﳌؤتمر احتفل اﳌشار ون باليوم العال للغةالعر ية ،وألقت
الطالبتان قصيدة ’اللغة العر ية‘ للشاعراﳌش ور حافظ إبرا يم.
ومن نتائج ذا اﳌؤتمر :
 فتﺢ اﳌؤتمر أبوابا جديدة للبحث واﳌناقشة مجال تدر س اللغة العر ية. تأكيد أعضاء اﳌؤتمر وغ م من اﳌشارك ن ع النجاح ال امل ل اﳌستو ات بمناقشا م ا يو ة،يل رضا ل طراف ،راج ن من ﷲ عا أن سدد خطى ا ميع اﳌستقبل إن شاء ﷲ.
مع
 الرجاء من ساتذة اﳌشارك ن ,اﳌستقبل ,اﳌساعدات العلمية :ب بادل ساتذة ,و توف الدروسللطلبة مباشرة أو ع واسطة الشب ات تصالية العاﳌية مثل س ايب وغ ا ,ف ذا س ساعد جامعة
مبادرا ا القيمة شر ذه اللغة اﳌباركة العالم.
ك
توصيات اﳌؤتمر) :قدم ا رئ س نة التوصيات ستاذ الدكتور أحمد بن محمد صا اﳌليباري(
 .1إرسال مسودة كتاب اﳌؤتمر لﻸعضاء اﳌشارك ن قبل أسبوع ن من عقد اﳌؤتمر ﳌراجعة بحو م بصيغ ا
ال ائية.
.2

ستمرار عقد اﳌؤتمرسنو ا نظ النجاح الذي يحققه سنو ا.

 .3تظافر ا ود قسم اللغة العر ية جامعة ك ﻻ مع غ ا من اﳌعا د واﳌؤسسات وا ات ذات
العﻼقة الوطن العر ي ،عقد دورات تدر ية وورش عمل ل ل من اﳌتعلم واﳌعلم ل شر ثقافة
استخدام اس اتيجيات علم و عليم اللغة العر ية.
 .4مراعاة التدر س من خﻼل النص القديم وعدم قتصار ع النصوص ا ديثة وم ا مراعاة التنوع
طرائق التدر س دمج الطﻼب غ العرب مع العرب من خﻼل استغﻼل شب ات التواصل.
 .5إشراك الطالب العملية التعليمية من خﻼل اﳌسابقات والتعلم الذا ي والت ليف بأبحاث...
 .6مراعاة ال

يﻼت الصوتية للدروس ليتمكن الطﻼب من سماع ا وت

 .7أن ت ون ذه التظا رة دور ة ل سنة وتمس م ارة لغو ة
بالصوتيات و عليم ا للناطق ن غ العر ية و كذا...
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يﺢ اﳌخارج.

ل عام كأن ت ون العام اﳌقبل خاصة

 .8تخصيص ورشات ع
العر ية للناطق ن غ ا..

امش اﳌلتقى ت ون ذات صبغة ت و ية للمعلم ن بخاصة

مجال عليم اللغة

 .9الدعوة إ تحو ل الكتب اﳌقررة تدر س اللغة العر ية للناطق ن غ ا إ كتب مسموعة audible
ل س ل ع الدارس ن ف م ا واس يعا ا وألفاظ ا ش ل أسرع لتن لد م سرعة التعلم
 .10الدعوة إ إ شاء منصات عليمية تر و ة ذات منا مدروسة وموج ة لفئة اﳌتعلم ن الناطق ن غ
اللغة العر ية وأن ت ون ذه اﳌنصات تحت إشراف اﳌعا د وا امعات ال تقدم ذه ال امج ل ي
تخضع للتحديث والتحديد باستمرار.
وأدعو ﷲ سبحانه و عا أن يتقبل منا وم م ذا الس اﳌبارك .وأر د أن أشكر ل من ساعد عل نجاح ذا
اﳌؤتمر اﳌبارك با ضور ,و تحكيم الورقات من داخل ال ند وخارج ا .تقبل ﷲ منا ذا العمل كعمل صا
وجعله ﷲ لنا ك ا عظيما م ان حسناتنا .وﷲ و اﳌستعان.

د .تاج الدين اﳌنا ي
م ن العام للمؤتمر الدو ورئ س قسم اللغة العر ية
جامعة ك  ،ال ند
ا وال00919446827141 :
ال يد لك و يcampusarabic@gmail.com :
اﳌوقع www.arabicku.in :
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