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 ة ـة العربيـار اللغـمس
 

 مساء   5:15إلى  5:00من |  2022مارس  3الخميس الجلسة االفتتاحية   | 
 

  يرجى الضغط هنا على الرابط لعرض التوقيت المحلي

 

 يرجى الضغط هنا لالنضمام للجلسة االفتراضية

 

  مساء   6:55إلى  6:00 من|  2022مارس  5السبت |  الجلسة الختامية

 
  

 

 

 

كري المبخوتش / األستاذ الدكتور  
 

قسم اللغة العربية –أستاذ كرسي   

اإلمارات العربية المتحدة –جامعة زايد   

 

6:55-6:00الساعة:   

 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

 

 يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة
 

 

 

 من العمل اللغوي الى عمل الخطاب: قضايا نظرية وإشكاليّات تطبيقية

 
 

  

 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Opening+session+%28Arabic+Stream%29&iso=20220303T17&p1=2&am=30
https://zu-ae.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=zu-ae&service=6&rnd=0.4769253296405923&main_url=https%3A%2F%2Fzu-ae.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000005146a2533d2e7f03fded2a126908f64525eca16694668e935dcd5fe8916afbbb2%26siteurl%3Dzu-ae%26confViewID%3D220647421049315236%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAUHavTZR2eLWd18r_aRDDWYmZDLpPMLNqNAkNfASr3P2g2%26
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+11+%28Arabic+Stream%29&iso=20220305T18&p1=2&ah=1
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
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 8:00-6:00: الساعة 2022مارس،  3الخميس 

 
 الجلسة الثانية الجلسة األولى

  6:55-6:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

  7:55-7:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

 يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة

 محور الجلسة: 

 تعليم اللغة العربية وأساليب تدريسها

 محور الجلسة: 

 تدريسهاتعليم اللغة العربية وأساليب 

 مسير الجلسة: د. علي الشريف مسير الجلسة: د. علي الشريف

مقاربات حديثة في تعليميّة الدرس النحوي: المنهاج  .1
 التونسي نموذجا

 مجدي بن صوف )اإلمارات(

 االنغماس اللّغوي وتعليم وتعلُّم اللّغة العربيّة .4
 ويزة أعراب )الجزائر(

الحصيلة اإلفرادية األلعاب اللغوية ودورها في تنمية  .2
 لمتعلمي المرحلة االبتدائية

 فوزية كربيط )الجزائر(

 النحو الوظيفي وديداكتيك اللغة العربية .5
 عبد الوهاب صديقي )المغرب(

جيات الفاقد التعليمي في رياض يفاعلية استرات .3
 األطفال

 رحاب محمد )اإلمارات(

الخطأ اللغوي وتعليم اللغة العربية وتعلمها، نحو  .6
 تصور بيداغوجي جديد

 إبراهيم أسيكار )المغرب(

 

  

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+01+%28Arabic+Stream%29&iso=20220303T18&p1=2&ah=1
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+02+%28Arabic+Stream%29&iso=20220303T19&p1=2&ah=1
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
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 6:00-3:00: الساعة 2022مارس،  4الجمعة 

 
 رابعةالجلسة ال ثالثةالجلسة ال

  3:55-3:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

  4:55-4:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

 يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة

 محور الجلسة: اللسانيات الحاسوبية وتعليم اللغة العربية محور الجلسة: اللسانيات الحاسوبية وتعليم اللغة العربية

 مسير الجلسة: د. مجدي بن صوف مسير الجلسة: د. مجدي بن صوف

اللسانيات الحاسوبية: مفاهيم ونماذج التمثيل اآللي  .7
 للمعرفة اللغوية

 عبد الرحمن شائق )المغرب(

 تكنولوجيا التعليم في المنظومة التربوية الجزائرية .10
 فاطمة عبد الرحمن )الجزائر(

استخدام الحاسوب واألنترنت في تعليم وتعلم اللغة  .8
 العربية

 رشيدة عابد )الجزائر(

استثمار اللّسانيات الحاسوبية في تعليمية اللّغة العربية  .11
 لغير الناطقين بها.

 )الجزائر(دمني فاطيمة الزهرة 

 دليلة )الجزائر(عبد الرحمان      

 تعليم اللغة العربية إلكترونيا .9
 أنس ملموس )المغرب( / محمد ناجي )المغرب(

طرائق التعبير عن المعاني الصرفية والنحوية  .12
لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها باستخدام المحلالت 

 نماذج تمثيلية-اآللية 
 ونيسة بوختالة )الجزائر(      

 

 

 خامسةالجلسة ال

  5:55-5:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي 

 يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة

 محور الجلسة: تعليم العربية للناطقين بغيرها 

 مسير الجلسة: د. عبد العزيز أيت بها

أهمية اللسانيات في تطوير القدرات اإلبالغية لدى  .13
 متعلمي اللغات

 رشيد أعرضي )المغرب(

 في تعليم اللغة العربية اللفظيةالمتصاحبات دور  .14
 اللة مريم بلغيثة )اإلمارات(

تعليمية اللّغات األجنبية في الثقافة العربية؛ ُمالبسات  .15
 النشأة وخصوصيّات التلقي.

 فاطيمة فارز )الجزائر(

 

  

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+03+%28Arabic+Stream%29&iso=20220304T15&p1=2&ah=1
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+04+%28Arabic+Stream%29&iso=20220304T16&p1=2&ah=1
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+05+%28Arabic+Stream%29&iso=20220304T17&p1=2&ah=1
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
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 7:00-1:00: الساعة 2022مارس،  5السبت 

 
 سابعةالجلسة ال                                سادسةالجلسة ال

  1:55-1:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

  2:55-2:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

 يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة

 محور الجلسة: 

 المهارات اللغوية: تعليمها وتقييمها

 محور الجلسة: 

 يةبعض المفاهيم اللسانية ودورها في تعليم اللغة العرب

 نزار السعوديمسير الجلسة: د.  نزار السعوديمسير الجلسة: د. 

إشكاالت تقويم الكفاية الشفهية للغة العربية بالسلك  .16
 اإلعدادي

 المهدي الزمراني )المغرب(

طرائق تدريس نشاط البالغة في الطور الثانوي  .19
 -أنموذجا-السنة األولى آداب 

 أسماء مصطفاوي )الجزائر(

 مهارة التحدث باستخدام المعاييرتقييم  .17
 صالح الدين دراوشة )اإلمارات(

 -أهمية اللسانيات التطبيقية في تعليم اللغة العربية .20
 -السنة الرابعة متوسط أنموذجا

 هشام سعيداوي )الجزائر(

أثر تطبيق المنهج القائم على أنواع القراءة في تنمية  .18
 مهارة القراءة الناقدة

 المجايدة )اإلمارات(سناء 

سيميولوجيا الصورة ومسالك المعنى: نحو بناء تفكير  .21
 نقدي

 (اإلماراتمحمد سالمي )

 

 

 تاسعةالجلسة ال ثامنةالجلسة ال

  3:55-3:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

  4:55-4:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

 يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة

 محور الجلسة: 

 دراسات لسانية تطبيقية في اللغة العربية

 محور الجلسة: 

 العربيةالمعجم اللغوي وتعليم اللغة 

 محمد سالميمسير الجلسة: د.  محمد سالميمسير الجلسة: د. 

ودوره في تجنب اللحن  التنغيم في القرآن الكريم .22
 قرائيال

 عبد العزيز أيت بها )اإلمارات(

 السياق وحركة الوحدة المعجمية .25
 بدر بن سالم السناني )سلطنة ُعمان(

 ظواهر البديع اللفظي: مقاربة صوتية  .23
 أسماء كويحي )المغرب(

الموازنات المقطعية في الشعر العربي، نماذج  .26
 وشكال

 عبد العزيز جابا هللا )المغرب(

 قطفي )المغرب(سعيد 

دور الوظائف التركيبية في التحليل الوظيفي للجملة  .24
 العربية 

 شفاعة مرباح )الجزائر(

قراءة وصفية تحليلية لمعجم متن اللغة ألحمد رضى  .27
 العاملي

 خديجة رقاز )الجزائر(

 

 

 

 

 

 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+06+%28Arabic+Stream%29&iso=20220305T13&p1=2&ah=1
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+07+%28Arabic+Stream%29&iso=20220305T14&p1=2&ah=1
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+08+%28Arabic+Stream%29&iso=20220305T15&p1=2&ah=1
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+09+%28Arabic+Stream%29&iso=20220305T16&p1=2&ah=1
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
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 ختاميةالجلسة ال عاشرةالجلسة ال

  5:55-5:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي 

  6:55-6:00الساعة: 

 يرجى الضغط هنا لعرض التوقيت المحلي

 يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة يرجى الضغـط هنا لالنضمام للغـرفة االفـتراضيـة

 محور الجلسة: 

 عالمية اللغة العربية

 محور الجلسة: 

 المتحدث الرئيس، ونقاش عام

 صالح الدين درواشةمسير الجلسة: د.  سناء المجايدةمسير الجلسة: د. 

القرآن الكريم والدراسات اللسانية، مقاربة في التداول  .28
 وحياة اللغة القرآنية

 جودات )المغرب(محمد 

 

 األستاذ الدكتور / شكري المبخوت

 

قضايا  لى عمل الخطاب:إمن العمل اللغوي 

 نظرية وإشكاليّات تطبيقية
 

 وانعكاساتها على واقع اللغة العربية العولمة .29
 هاجر بكوش )الجزائر(

 واقع اللغة العربية في الهند .30
 ناصر األنصاري )الهند(

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+10+%28Arabic+Stream%29&iso=20220305T17&p1=2&ah=1
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ALLT+2022+%7C+Panel+11+%28Arabic+Stream%29&iso=20220305T18&p1=2&ah=1
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867
https://zu-ae.webex.com/zu-ae/onstage/g.php?MTID=e79a9492eeb7ef0957ab50a52b8909867

