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م2016 األول لل ّدراسات اللّغوية
ّ برنامج فعاليات المؤتمر ال ّدولي
ماليزيا- جامعة المدينة العالمية،بكلية اللّغات
:تحت عنوان
ال ّدراسات اللّغوية واألدبية في ضوء التّح ّديات المعاصرة
" " نحو رؤية عصرية لواقع التحديات اللغوية واألدبية
THE PROGRAMME OF
THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF LINGUISTIC STUDIES (ICLS)

“Linguistic and Literary Studies in the light of Contemporary Challenges”
“Towards a Modern Vision of the Reality of Linguistic and Literary Studies”
Organized By,
FACULTY OF LANGUAGES, AL-MADINAH INTERNATIONAL UNIVERSITY,
SHA ALAM, SELANGOR, MALAYSIA

م2015 ديسمبر-8-7
07- 08 December 2016

Venue :مكان انعقاد المؤتمر
 ماليزيا، شاه عالم والية سيالنجور، المكتبة الوطنية،قاعة المؤتمرات
PPAS Conference Hall, Shah Alam, Selangor, Malaysia
Page 1 of 21

ICLS 2016

برنامج حفل االفتتاح:
األربعاء2016/12/7:م
Program of the Opening Ceremony
Wednesday: 07/12/2016

قاعة المؤتمرات ،المكتبة الوطنية ،شاه عالم والية سيالنجور ،ماليزيا
Conference Hall PPAS, Shah Alam, Selangor, Malaysia

10:00 -08:00
قاعة المؤتمرات ،المكتبة الوطنية ،شاه عالم والية سيالنجور ،ماليزيا
Conference Hall PPAS, Shah Alam, Selangor, Malaysia
صباحا
8:40 – 8:00
ً

تسجيل الباحثين والمشاركين

صباحا
8:50 – 8:40
ً

ضيوف
حضور ال ّ

صباحا
9:00
ً

تالوة القرآن الكريم

Registration
Arrival of the Guests
Holy Quran Recitation
كلمة افتتاحية من رئيس المؤتمر

األستاذ المشارك الدّكتور داود عبد القادر إيليغا
Opening Speech By: Chairman of the Conference
Associate Pro. Dr. Daud Abdul Quadir Elega

كلمة افتتاحية لفعاليات المؤتمر:

معالي المدير التنفيذي لجامعة المدينة العالمية
محمد بن خليفة التّميمي
األستاذ الدّكتور ّ
(راعي المؤتمر)

Speech and Official Opening of ICLS 2016, By,
Prof. Dr. Mohammad Khalifa Al-Tamimi
The Rector, Al-Madinah International University

الرئيسة
تقديم الورقة ّ

معالي األستاذ الدّكتور صبحي البستاني
المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية – باريس

عنوان الورقة :واقع اللغة العربية في أوروبا

Keynote Address, By
Pro. Dr. Subhy El-Bustaany
National institution for Languages and Oriental Civilizations – Paris
Title: The reality of Arabic Language in European Countries

ال ّدعاء

Du’a

تناول المرطّبات
Refreshments
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األول)
جلسات تقديم البحوث (اليوم ّ
Parallel Sessions of Day 1

األربعاء الموافق 2016/12/7م
الخاصة11:20- 10:40 / :
الجلسة
ّ
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور وان مت بن سليمان
الرئيس
المتح ّدث ّ

عنوان المداخلة

المدة

الزمن
ّ

األستاذ الدكتور ماهر مهدي هالل

الرؤية األسلوبية في منهجية الدرس

 40دقيقة

-10.40

البالغي في العصر الحديث

11.20

الجلسة األولى
يوم األربعاء الموافق 2016/12/7م
12:30 -11:30
القاعة1 :
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور محمد مقدادي
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األوىل

اللغة العربية وآداهبا بني الواقع والتحديات

الثانية

اجلملة الوظيفية يف سورة إبراهيم دراسة وصفية حتليلية

وحيدة منصور

الثالثة

املعجم التارخيي للمصطلحات اللسانية ـ البواعث واملعيقات

األستاذ نواري سعودي أبو زيد

الرابعة

تيسري الكتابة العربية دراسة حتليلية ألبرز احملاوالت يف العصر

األستاذ املشارك الدكتور مسفر بن حمماس الدوسري

احلديث
املناقشـ ــة
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البجاحي
ألستاذ املشارك الدكتور عيسى احممد ّ
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القاعة2 :
رئيس الجلسة :األستاذ الدّكتور عبد الرحيم إسماعيل
المشاركة
األوىل

اسم المشارك

عنوان المشاركة
مصطلح الضرورة الشعرية بني الدرس النحوي والدرس النقدي

األستاذ الدكتور رضوان جنيدي

– دراسة أسلوبية صوتية
تعـليم العـربية للناطقني بغريها بني الواقع واملأمول ،وما يواجهه

الثانية

الدكتورة عبري عبد احلكيم راتب عبد احلفيظ

من حتديات واحللول املقرتحة " اململكة العـربية السعـودية
أمنوذجا"
الثالثة

العوامل النفسية املؤثرة يف اكتساب اللغة األم لدى األطفال

األستاذ املشارك الدكتور مجال الدين حممد مزكى عبد الرمحن

الرابعة

أثر اجتاهات الطالب النازحني حنو بعض املتغريات الدميغرافية

الدكتور عبد الرمحن عبد اهلل حسني إسحاق

على التحصيل الدراسي

الدكتور أمحد حممد جنقو عمر

املناقشـ ــة

القاعة3 :
رئيس الجلسة :الدكتور إسماعيل حسانين أحمد
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األستاذ حممد مصطفى جوب

األوىل

اللغة العربية يف اجملتمع السنغايل بني التقديس والتوظيف

الثانية

تطوير منهج لغيت اخلالدة للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية األستاذ زويد بن معيوض الزايدي
السعودية يف ضوء االقتصاد املعريف

الثالثة

حتليل األخطاء مقاربة لسانية تطبيقية -من خالل عينة من تعابري
تلميذات مدرسة اإلصالح بغرداية (جنوب اجلزائر)

الرابعة

حمرز عبد السالم
األستاذ الدكتور حيىي بن حيىي

املعايري جتديدية يف تقومي احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغري

األستاذ حممود عبد الفتاح إبراهيم عيسى

الناطقني هبا :دراسة حتليلية

األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
املناقشـ ــة

Hall :4
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Chair : Dr. Najeeb Abas
)Presenter (s

No

Title of papers

Hadeel Mohammad Ashour

Major Differences between Arabic and English Pronunciation
Systems: A Contrastive Analysis Study
ANALISIS LINGUISTIK TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA
DALAM KALANGAN PELAJAR DI IPTS SOSIAL
A Critical Review Of The Importance of Medium Term
Planning for Language Teaching
A Critical Review of
Stevens' Paper: Showing the Strategy Where to Go : Possibilities

Nawal Fadhil Abbas،Shifaa Mohammed Abdullah-

Fossilization in second and foreign language learning

Noor Akhmarisha Binti SaariRusniyati Binti MahiyaddinDr. Muhammad Gabr Al-Said Abd
Allah Gameel
Dr. Muhammad Gabr Al- Said Abd
Allah Gameel

Discussion

الغداء وصالة الظّهرLunch & Solat Zuhr 2:00-12:40 :

الجلسة الثّانية
األربعاء الموافق 2016/12/7م
3:00 -2:00
القاعة1 :
رئيس الجلسة :األستاذ المشارك الدكتور داود عبدالقادر إيليغا
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األستاذ الدكتور بلخري بن أمحد شنني

األوىل

النص القرآين لغري
تدريس القواعد النحوية للغة العربية من خالل ّ

الثانية

استخدام اسرتاتيجيات القراءة يف استيعاب كتب الرتاث اللغوية
لدى دارسي اللغة العربية مباليزيا :كتاب شرح ابن عقيل أمنوذج

األستاذ املساعد الدكتورة نئ حنان مصطفى
األستاذ املساعد الدكتورة نور هجانة بنت حممد
األستاذ املساعد الدكتورة رضوى أبوبكر

الثالثة

واقع اللغة العربية يف دارفور يف ظل احلرب

الدكتور عباس حممد أمحد عبد الباقي

الناطقني هبا واقع ورؤية

(دراسة حالة والية وسط دارفور)
الرابعة

الدك ـ ــتور فـ ـريـ ــد حممود العـ ـ ـمـري

جتديد مناهج تعليم العربيَّة للناطقني بغريها
وتلبية احتياجات اجلامعات املختصة
واألقليات بأحدث املناهج
املناقشـ ــة

Page 5 of 21

.I
.II
.III
.IV

.V

ICLS 2016

القاعة2 :
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور حبيب بوهرور
المشاركة

عنوان المشاركة

األوىل

األسلوبية الصوتية يف بنية اخلطاب اللغوي يف النظرية والتطبيق

األستاذ الدكتور ماهر مهدي هالل

الثانية

طرح اإلشكاليّة اهلُويّاتيّة يف أدب املرأة الفلسطينيّة املعاصر
ُ
النزعة االميانية يف شعر زهري بن أيب سلمى

الدكتورة هيفاء جمادلة

الرابعة

بناء وابتكار استبيان لقياس املشكالت اللغوية يف تعلم اللغة

األستاذ املشارك الدكتورة أمساء بنت عبدالرمحن

العربية للطالب غري الناطقني هبا

األستاذ املشارك الدكتور حممد فاضل بن مد دين

الثّالثة

اسم المشارك

األستاذ املساعد الدكتور يوسف حممد أبكر أمحد
د.آمنة إبراهيم عثمان

املناقشـ ــة

القاعة3 :
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور يحيى بن يحيى
المشاركة
األوىل

اسم المشارك

عنوان المشاركة
األغراض البالغية للتشبيه يف القرآن الكرمي واإلفادة منها يف

االستاذ املشارك دكتور إمساعيل حسانني أمحد

تدريس البالغة للناطقني بغري العربية
الثانية

األستاذ املساعد الدكتور مكي حممد

فاعلية القرآن يف تطور املمارسة النصية العربية
(استقصاء ملفردات دالة من خالل إسهامات تراثية)

الثالثة
الرابعة

البالغة العربيّة والبالغة احلجاجيّة اإلقناعيّة  ...توافق أم افرتاق ؟

من بالغة القصص القرآين

املناقشـ ــة
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بيعي
األستاذ املساعد الدكتورة هناء عبد الرضا رحيم الر ّ

األستاذ حسام الدين خملوف
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Hall :4
Chair : Dr Bakare Kazeem
Title of papers

)Presenter (s
YOUSEF A.BAKER ELEBIARY1, NAJEEB ABBAS ALSAMMARRAIE2, ELSAYED
SALEM3 and SOHAILA
ABDELRZAK4
Dr. Sayyid Mohammad
Yunus Gilani
Abdullah Al MasudQaziah Fatihah Berhanuddin

-Muneer Flayyih Al-Samarrai,
-Shifaa Mohammed Abdullah,
,-Liqaa Flayyih Al-Samarrai

No

THE REALITY OF E-LEARNING IN TEACHING THE ARABIC
LANGUAGE FOR NON-NATIVE SPEAKERS IN MALAYSIA

.I

TOWARDS ISLAMIZATION OF EDUCATION AND KNOWLEDGE
IN BANGLADESH

.II

RHETORICAL ANALYSIS OF LEADERSHIP AND SOCIAL
INFLUENCE IN SURAH THAHA

.III

THE BENEFITS OF NEW TECHNOLOGY AND MULTIMEDIA IN
LANGUAGE LEARNING PROGRESS

.IV

Discussion

الجلسة الثّالثة

األربعاء الموافق 2016/12/7م
4:00 -3:00
القاعة1 :
رئيس الجلسة :األستاذ المشارك الدكتور عبد الواسع إسحاق ناصرالدين
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األوىل

حتليل اخلطاب الكولونيايل ومابعد الكولونيايل يف الرواية املغاربية

األستاذة الدكتورة فتيحة شفريي

الثانية

املنجز النقدي العريب املعاصر قراءة يف املرتكزات الفكرية والثقافية

الدكتورة مىن جابر جمبل حسني التميمي

الثالثة

احلداثة وما بعد احلداثة وسؤال اهلوية

األستاذ الدكتور سفيان زدادقة

العامل مبرآة صوفية شعرية
الرابعة

إشكاليّة احلكي والقص انفتاح العتبات وسردنة املوروث الشعيب

األستاذ املشارك الدكتور فليح مضحي السامرائي
األستاذ الدكتور حممد صابر عبيد
األستاذ مثىن حمود إبراهيم جاسم

املناقشـ ــة
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القاعة2 :
رئيس الجلسة :الدكتورة صيته علي فيصل نقادان العذبة
المشاركة
األوىل
الثانية

اسم المشارك

عنوان المشاركة
حت ّديات العاميّات اإلقليميّة ،وأثرها يف اللّغة العربيّة
(العالقة بني فهم اللغة العربية حبفظ القرآن الكرمي:

بسام أمشر
األستاذ ّ

األستاذة نور الشفاء بنت عبد اهلل

أمهية حتليل احتياجات احل ّفاظ يف تعلّم اللغة العربيّة) األستاذ املساعد الدكتورة نونج لكسنا كاما

الثالثة

فنوننا األدبية وواقع التحديات اللغوية واألدبية

الدكتورة ثريا حممد مهدي العسيلي

الرابعة

فن الرتفيه اإلسالمي بني الواقع واملأمول

األستاذة اميان حممد
املناقشـ ــة

القاعة3 :

المشاركة

البجاحي
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور عيسى امحمد ّ
عنوان المشاركة

اسم المشارك

ِ
الصر ِ
َّقار ِ
دامى َوامل ْح َدثِني
ني ال ُق
ريب بـ
الع
ف
ظاهرةُ الت
ض يف َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ّ
ُ
املعىن والعناصر اللغوية األخرى

األستاذة هويدة املختار سامل عبداهلل

الثالثة

الصرفية يف كتاب املقتضب أليب العباس املربد يف ضوء علم
اللواصق ّ

األستاذة مرمي حممد على مسعود

الرابعة

للمربِد يف ِ
كتاب ُمغين اللّ ِ
بيب
ابن هشام ٍالنّحويّةُ ِّ
مو ُ
افقات ُ

األوىل
الثانية

الدكتور حممد عزيز عبد املقصود

اللغة احلديث

املناقشـ ــة
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Hall :4
Chair : Asst. Prof. Dr Mohammed Abdullah Ali Alkhawlani
No
I.

Title of papers
A Critical Review of

Presenter (s)
Dr. Muhammad Gabr Al- Said Abd
Allah Gameel

Stevens' Paper: Showing the Strategy Where to Go : Possibilities
II.
III.

Kata Soal terbuka dan Tertutup Dialek Melayu Pulau Pinang
LIBRARY 0.2: THE NEW ROLE OF LIBRARIES
EXPECTATIONS IN EDUCATION AND SUPPORTING THE
CURRICULUM AND LANGUAGES

Fazal Mohamed Mohamed Sultan
ABDOUL RAHMAN MHD RAMEZ
AL JOUNAIDI

IV.

A study of Political Meanings of the selected Qur’anic verses of AlMaedah Chapter Translated into English

-Abdulaziz Mohammed Ahmed Ateik
-Shifaa Mohammed Abdullah

Discussion

4:30-4:00 Break :استراحة

الرابعة
ّ الجلسة
م2016/12/7 األربعاء الموافق
5:30 -4:30
1 :القاعة
 األستاذ المشارك الدكتور السيد سالم:رئيس الجلسة
اسم المشارك

عنوان المشاركة

المشاركة

الدكتور حبيب بوهرور

أثر الربناسية يف القصيدة العربية احلديثة

األوىل

األستاذ الدكتور اليامني بن تومي

البالغة والعمران؛ حنو منوذج تكاملي

الثانية

األستاذة انتصار عمران بشري املقريف

"العالقة بني الشعر والدين "دراسة حتليلية

الثالثة

،الرمزي للقدس يف شعر حممود درويش
املوتيف
ّ

الرابعة

األستاذ املشارك الدكتور أشرف حسن الدبسي
األستاذ املشارك الدكتور کربی روشنفکر
األستاذ املشارك الدكتور عيسی متقی زاده

دراسة إحصائية ودالليّة

األستاذ حامد پورحشمتی
املناقشـ ــة
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القاعة2 :
رئيس الجلسة :األستاذ المشارك الدّكتور مسفر بن محماس الكبيري ال ّدوسري

المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األوىل

اختبارات اللّغة العربية اإللكرتونية لغري النّاطقني هبا

الثانية

التنوير الدرامي يف مسرحيات صبحي فحماوي

الثالثة

قراءة أسلوبية يف مرثية أيب ذؤيب العينية

الطائي
الدكتور لطيف يونس محادي
ّ
األستاذ ظاهر شوكت زركوش

الرابعة

واقع تعليم البالغة باملدرسة احلكومية للغة العربية،
َ .جاِلنـغُو،والية "ترابا" نيجريي

األستاذ سليمان داود
األستاذ املشارك الدكتور عبد الواسع إسحاق ناصرالدين

األستاذ املشارك ال ّدكتور داود عبد القادر إيليغا

" جتربة جامعة املدينة العاملية منوذجا "

األستاذ املشارك الدكتور فليح مضحي السامرائي
األستاذ املساعد الدكتورة منرية بن نصيب
شفاء حممد عبد اهلل

املناقشـ ــة

القاعة3 :
رئيس الجلسة :الدكتور ميكائيل إبراهيم
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األوىل

االزدواجية اللغوية بني العربية الفصحى واللهجات احلديثة

األستاذ الدكتور أمحد هاشم السامرائي

الثانية

التّأثري والتّأثّر بني اآلداب العامليّة
(كليلة ودمنة) أمنوذجـا

ـري
الدكتورة هيــام املعم ّ

الثالثة

فتح القدس  ,األستاذ ويدر اوغو إنوسا
كي ,بُ ْعي َد ِ
البُـ َىن ّ
الرتكيبيّة يف خطبة القاضي ابن ز ّ

الرابعة

(دراسة حنويّة بالغيّة)

السيد سامل
األستاذ املساعد الدكتور ّ

القضايا الفكريّة عند الشخصيّات يف مسرحيّة "شهرزاد"

الدكتورة فاطمة برجكاين

األستاذ املساعد الدكتورة زهراء العبيدي

لتوفيق احلكيم

املناقشـ ــة

القاعة4 :
رئيس الجلسة :األستاذ المشارك الدكتور فليح مضحي السامرائي
المشاركة
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عنوان المشاركة

اسم المشارك

ICLS 2016

األوىل

األستاذة الدكتورة نوف علي بركات اجلعيد

اللغة العربية الفصحى بني الواقع (
واملأمول

ضرورات ملحة لتطوير العملية التعليمية الدكتورة رميه اخلاين

الثانية

اجلملة الفعليّة واستعماالهتا يف كتاب

الثالثة

افعي "دراسة
الرسالة) لإلمام ّ
(ّ
الش ّ

األستاذ عبد الرمحن حسني حممود
األستاذ املساعد الدكتور السيد حممد سامل

"حنوية

الدراسات النقدية العربية املعاصرة بني األستاذ الدكتورة فاطمة سعدون

الرابعة

الواقع واملأمول
املناقشـ ــة

جلسات تقديم البحوث (اليوم الثّاني)
Parallel Sessions of Day 2

الخميس الموافق 2016/12/8م
الجلسة الخامسة 9:30 -8:30

القاعة1 :
رئيس الجلسة :األستاذ المساعد الدكتورة زهراء خالد سعداهلل
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األوىل

دراسة معجمية حنوية داللية حتليلية ملادة "جثم" يف رحاب القرآن الكرمي

األستاذة ابتسام علي سامل حاليل

الثانية

التصغري يف اللغة العربية بني القياس والسماع دارسة وصفية

األستاذة عائشة صاحل خليفة املغرييب
الدكتور عبد الواسع إسحاق ناصر الدين

الثالثة

"دالالت النظم الصويت يف سورة "ق" "دراسة حتليلية

األستاذة ساملة رمضان حممود الغا
الدكتورة زهراء خالد سعد اهلل
األستاذ املشارك الدكتور السيد سامل

الرابعة

الفونيمات الثانوية ودورها الداليل يف ضوء الدراسات اللغوية العربية (
)واملعاصرة

األستاذ املساعد الدكتورة عزيزة عطية اهلل
الشنربي

املناقشـ ــة
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القاعة2 :
رئيس الجلسة :األستاذ المساعد الدكتورة منى جابر مجبل
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األوىل

واقعية االستماع وتأثريها الفعال يف تزويد وتكوين الثروة
اللغوية لدى الطالب

األستاذ حممد زكي بن مصطفى ماسوه

الثّانية
الثالثة

الصراع والتعايش اللغوي يف نيجرييا

األستاذ املساعد الدكتور عصام عبد اهلل علي

الرابعة

السمعيّة وتقنياهتا احلديثة يف تعليم اللغة العربيّة
دور الطاقة ّ
للناطقني بغريها
شعر نزار قبانی و هوشنگ ابتهاج بني الغزل و االجتماع

-Dr.Abdolkarim Alboghobeish
- Awatef Alboghobeish

األستاذ املشارك الدکتور فرهاد رجبی

املناقشـ ــة

القاعة3 :
رئيس الجلسة :األستاذ المشارك أيمن عائد محمد محمود
المشاركة
األوىل

اسم المشارك

عنوان المشاركة
توجيه القراءات القرآنية للبنا الدمياطي يف كتابه اإلحتاف

األستاذ خالد إبراهيم علي حسني
األستاذ املشارك الدكتور داود عبد القادر إيليغا
األستاذ املساعد الدكتور السيد حممد سامل

الثانية

واقع وآفاق تدريس اللّغة العربية للنّاطقني هبا وغري النّاطقني
هبا

األستاذة نسيمة نايب

الثالثة

دور اللغة العربية يف تطوير املؤسسات التعليمية يف نيجرييا

األستاذ حممد أبوبكر حممد
األستاذ املشارك الدكتور عبد الرحيم إمساعيل
األستاذ املشارك الدكتور عبد الواسع إسحاق

الرابعة

آفاق الدرس اللغوي يف جامعات فلسطني يف ضوء التحديات

األستاذ حسني عمر دراوشة

"االسم بني النصب واجلر منوذجا"

املعاصرة

املناقشـ ــة
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القاعة4 :
رئيس الجلسة :الدكتور بلخير بن أحمد شنين
المشاركة
األوىل

الثانية

اسم المشارك

عنوان المشاركة
االعجاز اللغوي والبياين للجذر (رهب ) يف القران

األستاذ املساعد الدكتورة زهراء خالد العبيدي

الكرمي

الدكتور آدم مببا
األستاذة هبة عزالدين حممد ذنون

الدرس النحوي وأثر التقنية يف تطويره واحلفاظ عليه

األستاذ عزالدين عبداهلل النفايت أبوسعد

مالفح الفلسفة االجتماعية يف لزوميات أيب العالء

األستاذ املشارك الدكتور عبد الواسع إسحاق ناصرالدين

املعري ،دراسة وصفية نقدية
األستاذ املشارك الدكتور داوود عبد القادر إيليغا

الثالثة

اإلمام اخلليل بن أمحد ( جهوده وآراؤه الصرفية )

الرابعة

اخلصائص الفيزيائية ألصوات االنفعال يف القرآن

الدكتور عبد الكرمي إسحق خضر

الكرمي وآثارها على النفس اإلنسانية

الدكتورة ابتسام حسني مجيل

الطالب أمحد غسان جقمريي

املناقشـ ــة

استراحة شاي 10:00- 9:30 : Tea Break

السادسة ( اليوم الثاني)
الجلسة ّ
11:00 -10:00

القاعة1 :
رئيس الجلسة :األستاذ المشارك الدكتور أشرف حسن
المشاركة
األوىل

عنوان المشاركة
مدخل التحليل النقدي للخطاب لدى نورمان فريكالو:

اسم المشارك
األستاذة الدكتورة ابتسام غانـ ــم

مبادئه النظرية وخطواته املنهجية
الثانية

فاعل النّقدي مع الفيس بوك ،الصور والتقنني
التّ ُ

الثالثة

الصورة الشعرية يف شعر حممد األمني بن عبد اهلل قَـ ْوَر ْن َوِايل

الرابعة

) (1943-1969ظاهرة القلق والتأمل الفكري يف شعر الوجدان اللييب
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األستاذ املساعد الدكتورة صيته علي فيصل
نقادان العذبة
حممد عثمان
حممد أبوبكر حممد
الدكتورة فاطمة منصور النويصري
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املناقشـ ــة

القاعة2 :
رئيس الجلسة :الدكتور عبد القادر بقادر
المشاركة
األوىل
الثانية

اسم المشارك

عنوان المشاركة
ملاذا يدرس املاليزيون الكبار اللغة العربية؟

الدكتور زكريا عمر

دراسة حتليلية الحتياجات الدارسني

الدكتور عبد اهلل آدم خري

دراسة حتليلية للعوامل االجتماعية يف تعليم النحو

األستاذ املساعد الدكتور أمحد بن عبد الرمحن

الوظيفي يف املدارس الدينية الثانوية بوالية سالجنور

األستاذة وان خاليجة بنت جوسه
األستاذ زمري عارفني

الثالثة
الرابعة

وحتوالت الكتابة
الرقميّة ّ
القصيدة ّ

األستاذة جهاد الفاحل

تعزيز مهارة الكالم لدى طالب مركز تعليم اللغة العربية

األستاذ أبو القاسم حممد سليمان

جبامعة فطاين العام الدراسي 2015م – 2016م

املناقشـ ــة

القاعة3 :
رئيس الجلسة :الدكتور آدم بمبا
المشاركة
األوىل

عنوان المشاركة

Dr. Adam Bamba

اسم المشارك

املنهجية يف النقد العريب احلديث وإشكالية االنتصار للموروث

الدكتور علي محودين

واالجنداب للحداثة الغربية
الثانية

جدل املنهج والنص وسؤال الذات مقاربة يف إشكالية العالقة بني

األستاذ الدكتور عمر أمحد بوقرورة

املنهج والنص يف الراهن النقدي العريب املعاصر
الثالثة

مقاربة سيميائية لقصيدة امرأة فوق العادة للشاعر حسن السوسي

الرابعة

بناء احلدث الروائي رواية نقطة النور منوذجا

األستاذة جنية حسني التهامي
الدكتور أياد عبد اهلل
األستاذ عيسى شيت يوسف

املناقشـ ــة
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القاعة4 :
رئيس الجلسة :الدكتورة فتيحة شفيري
المشاركة
األوىل

اسم المشارك

عنوان المشاركة
األستاذة :أمرية شنوف

واقع التجريب يف املمارسة املسرحية اجلزائرية –
دراسة يف السياق واآلفاق

الثانية

األستاذ املساعد الدكتورة حنان عبداهلل سحيم الغامدي

تأثري اللغة العربية يف اللغات األفريقية :اللغة
السواحلية أمنوذجا

الثّالثة
الرابعة
ّ

األستاذ خلدون مرعي إبراهيم حداد

ايب
آلية (ميكانيكيّة) النّطق عند الفار ّ
تقنيات عالج األصوات "الصفريية اهلسيسية"

الدكتورة ابتسام حسني مجيل

املضطربة نطقيا يف العربية

األستاذ جهاد أمحد العرايفي

دراسة وصفية حتليلية
املناقشـ ــة

السابعة (اليوم الثاني)
الجلسة ّ
12:00 -11:00

القاعة1 :
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األوىل

التنوع اللغوي باجلزائر وانعكاساته على تعليم اللغة العربية

الثانية

القصة القصرية وتطورها عرب وسائل التواصل احلديثة

األستاذ الدكتور صبحي البستاين

الثالثة

واقع وآفاق التعليم العريب يف نيجرييا وسبل النهوض هبا

األستاذ املشارك الدكتور إبراهيم إسحاق أواليووال

الرابعة

دكتور إبراهيم جالو وقصيدته يف نقد (منديال) رئيس

األستاذ حممد عثمان

مجهورية جنوب إفريقيا -دراسة حتليلية وصفية للقصيدة

األستاذ حممد أبوبكر حممد

املناقشـ ــة
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األستاذ عبد القادر بقادر
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القاعة2 :
الوهاب
رئيس الجلسة :األستاذ المساعد الدكتور عمار عبد ّ

المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األستاذ فاتح حممد أبوبكر أبوزيان

األوىل

التناص :إشكالية املصطلح وتباين التطبيق

الثانية

ظاهرة التناص يف شعر عبد اهلل بن فودي

األستاذ غربا عبد اهلل إبراهيم

الثالثة

بنية الشخصية يف رواية احلب يف املنفى لبهاء طاهر

األستاذ عيسى شيت يوسف

الرابعة

عناصر الرواية الفنية يف األدب العريب النيجريي

األستاذ املشارك الدكتور فليح مضحي السامرائي

الدكتور عصام الدين أمحد
احلب" منوذجا
رواية "مأساة ّ

األستاذ عمر علي حطيجه
املناقشـ ــة

القاعة3 :
الرحمن منظور الحق
رئيس الجلسة :األستاذ المشارك الدّكتور أنيس ّ

المشاركة
األوىل
الثانية
الثالثة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األفعال املساعدة بني اللغتني العربية واإلجنليزية دراسة وصفية تقابُلية األستاذ املساعد الدكتورة ندى عبد اهلل الضاهر
األستاذة مسيعة أبوبكر أكنأوال
داللة املشرتك اللفظي اللغوية وأثره يف استنباط األحكام الشرعية
تعليم وتعلم مهارة الكالم لطالب املدارس العربية الثانوية بوالية (

الدكتور :مبارك عبد الوهاب حسن

)جيغاوا  -نيجرييا أمنوذجا
الرابعة
اخلامسة

الدراسة الصوتية بني اللغتني العربية والفوالتية

األستاذ املشارك الدكتور عبد الواسع إسحاق ناصرالدين

دراسة وصفية تقابلية

األستاذ حممد أبوبكر حممد

دالالت ألفاظ العموم وعالقتها بأسباب النزول

األستاذ حممد أمحد

)قاعدة العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب منوذجا(

األستاذ املشارك الدكتور  /يوسف حممد عبده حممد العواضي

املناقشـ ــة
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القاعة4 :
رئيس الجلسة :األستاذ المساعد الدكتورة هناء عبد الرضا رحيم
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األستاذ املساعد الدكتور باي زكوب عبد العايل

األوىل

تطور علم البديع
جهود العلماء يف ّ

الثانية

)املعىن الداليل بني املعجم والسياق(

الثالثة

املصطلح النقدي الروائي حممد صابر عبيد منوذجا

الرابعة

االجتاه الواقعي يف األعمال القصصية لبهاء طاهر

وكيفيّة االستفادة منها يف ال ّدراسات األدبيّة املعاصرة

سعادة األستاذ املساعد الدكتور ياسر حممد طرشاين
خالد رمضان حممد اجلربوع
األستاذ املشارك الدكتور فليح مضحي السامرائي
األستاذ حممد الطاهر املهدي
األستاذ املشارك الدكتور فليح مضحي السامرائي
األستاذ عيسى شيت يوسف

املناقشـ ــة

الجلسة الثّامنة (اليوم الثاني)
1:00 -12:00

القاعة1 :
رئيس الجلسة :الدكتورة حنان الغامدي
المشاركة
األوىل
الثانية

الثالثة

اللغة ...فكرة ِ
األمة وهويّتها

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األستاذ الدكتور حممد مقدادي

توظيف التقنية والتّكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللّغات

األستاذ أمحد حممد حسني العمادي

أيديولوجية اخلطاب وأساليب اإلقناع يف شعر الصعاليك

األستاذ املساعد الدكتور أمحد علي إبراهيم الفالحي

رائية عروة بن الورد (رجال وأشباه رجال) أمنوذجا

الرابعة

االعرتاض اللغوي ومواضعه يف الكالم العريب -دراسة وصفية حتليلية

املناقشـ ــة
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القاعة2 :
رئيس الجلسة :الدكتورة هيفاء مجادلة
المشاركة

اسم المشارك

عنوان المشاركة

األوىل

قراءة يف كتاب سيبويه – الباب األول أمنوذجا

األستاذ الدكتور سعيد جاسم الزبيدي

الثانية

اسرتاتيجيات نشر اللّغة العربية وتعليمها يف ضوء

األستاذ املشارك ال ّدكتور داود عبد القادر إيليغا

الثالثة

التّقنيات احلديثة " جتربة جامعة املدينة العاملية منوذجا"
التفكري البالغي عند راضي

السالم إيليغا
األستاذة سعادة بنت عبد ّ

الرابعة

تفاعل النقد الثقايف مع املناهج النقدية واملعارف

األستاذ املساعد الدكتور نزار جربيل السعودي

األستاذ الدكتور أمحد يوسف علي

املتعددة :قراءة ألهم املفاهيم الرئيسة
النّقد االجتماعي يف كتاب النّظرات-للمنفلوطي-ودوره

يف التّوعية اإلسالميّة

ويدراوغو إنوسا
السيد سامل
ال ّدكتور ّ

املناقشـ ــة

القاعة3 :
رئيس الجلسة :األستاذ المساعد الدكتور عثمان جعفر
المشاركة
األوىل

اسم المشارك

عنوان المشاركة
تعلّم املفاهيم اللغوية يف ظل بيداغوجيا اإلدماج  -مقاربة من خالل
منوذج لتعليم العربية يف اجلزائر

الثانية

تفاعل النقد الثقايف مع املناهج النقدية واملعارف املتعددة :قراءة ألهم

األستاذ خينش فاطنة
األستاذ الدكتور حيىي بن حيىي

األستاذ املساعد الدكتور نزار جربيل السعودي

املفاهيم الرئيسة

الثالثة

األستاذ املشارك الدكتور عمرو حممد فرج مدكور

صناعة املعجم وحتديات العصر
قراءة يف مجع املادة ونشر املعجم

الرابعة

األستاذ عزالدين عبداهلل النفايت أبوسعد

الداللة اللفظية بني االختيار والرتجيح

محن منظور احلق
األستاذ املشارك الدكتور أنيس الر ٰ

املناقشـ ــة
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القاعة4 :
رئيس الجلسة :األستاذ المشارك الدكتور عمر علي أبو بكر
المشاركة

عنوان المشاركة

األوىل

اسم المشارك

¤

 -األستاذ عبداحلميد حممد عبد القادر دغيبيج

مدي تفعيل طرائق تدريس مادة الرتبية البدنية يف
املنهج التعليمي للمادة من وجهة نظر املعلمني يف

 -األستاذ املشارك الدكتور مجال الدين حممد مزكى

ليبيا
الثانية

موقف الشاعر النيجريي عيسى أليب من بعض مسائل
اخلالف الصريف بني املدرستني (الكوفية والبصرية)

الرابعة

 األستاذ املشارك الدكتور زين الرجال عبدالرزاق -ال ّدكتورة لبىن بنت عبد الرمحن

يف مناذج شعرية من ديوان الرياض

الثالثة

-االستاذ عبداهلل سليمان قدوس

الرموز الدينية يف الشعر احلر اللييب

انتصار املقريف

الصفات واألخالق واملواعظ منوذجا

د اشرف حسن

مفهوم التعلم املتكامل من القرآن الكرمي واللغة العربية:

االستاذ أمحد لبيب تاج الدين

بني جدليات األصالة واملعاصرة

اخلامسة

التوجيه النحوي والصريف للقراءات القرآنية عند السمني

-أبو بكر داوود آدم

احلليب يف سوريت يس والصافات منوذجا

-السيد حممد سامل

املناقشـ ــة
الغداء وصالة الظّهرLunch & Solat Zuhr :
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:برنامج حفل االختتام
م2016/12/8:الخميس
Program of the Closing Ceremony
Thursday: 8/12/2016
3:00-4:00pm

 ماليزيا، شاه عالم والية سيالنجور، المكتبة الوطنية،قاعة المؤتمرات
Conference Hall PPAS, Shah Alam, Selangor, Malaysia

تالوة القرآن الكريم
Recitation of Verses from the Holy Quran
كلمة رئيس المؤتمر

األستاذ المشارك الدّكتور داود عبد القادر إيليغا
Speech By: Chairman of the Conference
Associate Pro. Dr. Daud Abdul Quadir Elega

:كلمة راعي المؤتمر

معالي المدير التنفيذي لجامعة المدينة العالمية
محمد بن خليفة التّميمي
ّ األستاذ الدّكتور

ICLS 2016 Patron Speech, By,
Prof. Dr. Mohammad Khalifa Al-Tamimi
The Rector, Al-Madinah International University

توصيات المؤتمر ال ّدولي الثّاني
Recommendations of the ICLS2016
كلمة ممثل الباحثين والمشاركين في المؤتمر
األستاذ الدكتور عمر أحمد بوقرورة
Speech by the representative of the Participants of ICLS 2016
Professor Dr. Omar Ahmad B. Kourwa

شهادات
ّ توزيع ال
Distribution of Certificates
دعاء االختتام
Closing Prayer
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