برعاية

معالي السيد جمعة الماجد
رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل

برنامج مؤتمر
(اللغة العربية بين تحديات الحاضر ورهانات المستقبل)
المنعقد عن بعد يومي
 10/ 9ديسمبر  2020م

الرئيس العام للمؤتمر
سعادة أ .د .محمد أحمد عبد الرحمن

برنامج اليوم األول  2020/12/9م
الجلسة االفتتاحية ( 12 - 11صباحً ا)
الجلسات العلمية
الجلسة األولي :أ .د .خالد توكال ( 1.30 - 12ظهرً ا)
1

د .لطفي بقال بريكسي

الفوارق الجل ّية بين قواعد وأصوات وبالغة اللّغة العرب ّية واللّغة اإلنجليزيّة
 -دراسة تقابل ّية -

2

د .أحمد المغربي

اللغة العربية واستشراف المستقبل التحديات والمقومات

3

د .رانية أحمد رشيد شاهين

عالمية اللغة العربية المقومات والتحديات

4

د .إيمان عبدهللا محمد

مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية

الجلسة الثانية :أ .د .خليفة بوجادي ( 3 - 1.30عصرً ا)
1

د .ميساء راشد غدير

جا
استراتيجيات الخطاب اإلعالمي اإلماراتي في ثيمة مشروع “مسبار األمل” أنموذ ً

2

د .الرشيد بشير بو شعير

إشكال التعدد اللغوي في المجتمعات الخليجية وانعكاسه على السرديات األدبية
المكتوبة

3

أحمد عمر عطالله ثائر العبدلله

أثر تمظهرات التعدد اللغوي على أدب الطفل اإلماراتي  -مقاربة نقدية

4

أ كرم محمد خليل

بين اللغة العربية ووسائل التواصل االجتماعي محاسن ومثالب

5

د .لطيفة محمد الفارسي

االجتماعي
النص الشعريّ عبر أنظمة شبكات التواصل
دينامية ّ
ّ
(منصة “أدب” في تويتر أنموذجا)
ّ

الجلسة الثالثة :أ .د .أحمد رحماني ( 4.30 - 3عصرً ا)
1

شيخة عيسى العري

اللغة والهوية المعرفية وإشكالية االنخراط الفعلي للغة العربية في المجتمع المعرفي

2

حصة عبدهللا الكتبي

إشكالية ضعف الهوية االفتراضية للغة العربية عبر وسائل التواصل االجتماعي في
السياق العربي المعاصر

3

حسن محمد أحمد مشهور الحمدي

اللغة العربية وإشكاالت الترجمة والتعدد اللغوي في المجتمع اإلماراتي

4

عوض عباس

اللغة العربية وأوضاعها في دولة اإلمارات بين مدافعة المواطنة ومحاورة المصالح

5

بديعة خليل الهاشمي

السرديّة إلى اللغة العرب ّية”
“إشكال ّية ترجمة المصطلحات ّ

الجلسة الرابعة :د .مجاهد المطري ( 6 - 4.30مساء)
1

زيد جبريل محمد

مكانة وأثر اللغة العربية على لغة الهوسا

2

مالك عبدالواحد عثمان
عماد الدين خالد أحمد
صالح عتيق فايز المطيري

نظام حاسوبي تلقائي للبدائل العربية للمصطلحات األعجمية على مواقع التواصل
االجتماعي

3

عبدالناصر درغوم

الحوسبة اللغوية العربية واقع وآفاق :قراءة نقدية تقويمية لمشاريع شركة
“صخر” للبرمجيات اللغوية أنموذجا

4

هند مسفر الشهراني

التطبيق اإللكتروني “ميزان” وتعليم الصرف العربي مقدمة

برنامج اليوم الثاني  2020/12/10م
الجلسة األولى :أ .د .حسن خميس الملخ ( 12.30 - 11ظهرً ا)
1

مريم حسن آل علي

التعلم اإللكتروني للغة العربية بين متطلبات التعلم األساسية وتجدد األدوات
جا)
(منصة ألف أنموذ ً

2

عبدهللا أحمد جاد الكريم

ي
حو َ
ِيم ال َّن ْ
ال َّذكَا ُء ْ
ي َوتَعل ُ
الع َربِ ِّ
االصطِ نَاعِ ُّ

3

أحمد عبدالمنعم عقيلي

اللغة العربية في ظل التعليم اإللكتروني الواقع والتحديات

4

الدكتورة عابدة قرسيف
وطالبة الدكتوراه سهام ماصة

اللغة العربية في عصر الرقمنة بين تشريع النظام وفاعلية االستعمال أنظمة شبكة
التواصل االجتماعي  -أنموذجا

الجلسة الثانية :أ .د .محمد عبد الحي ( 2.00 - 12.30ظهرً ا)
1

الزالل علي محمد علي

والتعليم اإللكتروني
اللغة العربية
وبدائل أنظم ِة التعليمِ
ُ
ُ

2

بختة تاحي

تقنيات تعليم وتعلّم ومعالجة اللغة العربية من خالل التطبيقات الحاسوبية

3

أيمن رمضان سليمان زهران
عامر عبادة الكبيسي

فاعلية تطبيقات التعلم عن بعد إلثراء المهارات اللغوية والمعرفية للطفل التوحدي:
مايكروسوفت تيمز أنموذجا

4

بسمة سليني

معوقات التعليم اإللكتروني للغة العربية في ظل أزمة كورونا المستجدة

الجلسة الثالثة :أ .د .أحمد عفيفي ( 3.30 - 2.00عصرً ا)
1

سارة عبد الرحمن حسن الشهري

اتجاهات معلمات العربية لغة ثانية نحو استخدام الجوال التعليمي في التدريس
بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود

2

محمد بوادي

طرائق تعليم العربية للناطقين بغيرها من خالل مرشد المعلم في تدريس اللغة
العربية للناطقين بغيرها

3

نهاد معماش

عنوان البحث :واقع تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها في دول الخليج العربي
وآفاقه في ظل العولمة اللغوية

4

فاطمة المخيني

إشكالية تعليم العربية للناطقين بغيرها نحو مقاربة لسانية معرفية

الجلسة الرابعة :أ .د .أحمد حساني ( 4.30 - 3.30عصرً ا)
1

فوزية كريبط

تعليم مفردات اللغة العربية للناطقين بغيرها دراسة وصفية تحليلية لكتاب
“العربية بين يديك”

2

عبد النور محمد الماحي

تعليم اللغة العرب ّية للناطقين بغيرها في ضوء القضايا األساس ّية الكتساب اللغة
الثانية  -الواقع واآلفاق المستقبل ّية

3

خالد حسين أبو عمشسة

تدريس العربية للناطقين بغيرها في عصر “ما بعد الطرائق”

الجلسة الختامية
توصيات المؤتمر

 5.30 - 4.30مساء

أ .د .أحمد حساني

