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 3/3/2023الجمعة اليوم األول: 

 )التسجيل، وقهوة الترحاب(  3:00-3:50

   حفل االفتتاح   4:00-4:40

 عناية الدكتور / خليل عيلبوني( –نائب رئيس الجامعة –)كلمة رئيس املؤتمر 

 لغة إنجليزية   –متحدث رئيس ي  4:45-05:35

 E-GF-003قاعة  – لقاء مفتوح مع الدكتور خليل عيلبوني 6:40 -05:45

 

 4/3/2023السبت اليوم الثاني: 

 )قهوة الصباح(  8:30-8:55

 [ E]جناح    - GF-E-003تعقد جميع جلسات اللغة العربية في قاعة  
    (أمجد طالفحةُمسير الجلسة: د. )  09:55-09:00 الجلسة األولى: 

[ د. أحمد سالمه الجنادبة 8] 

 )اإلمارات(

تطبيقات الكفاية التداولية في تعليم "

اللغة العربية للناطقين بغيرها: دراسة 

 "إجرائية في الفعل الكالمي 

[ د. رانية أحمد عموري 15]

 )اإلمارات( 

دور التحكم الذهني في تعزيز الكفايات 

  
ً
اللغوية عند متعلمي اللغة العربية لغة

 ثانية

د. أنور بن سعد الجدعاني [ 3] 

 )السعودية(

صعوبات تعلم مهارة التحدث لدى متعلمي 

العربية لغة ثانية في معهد تعليم العربية 

 للناطقين بغيرها بجامعة امللك عبد العزيز

 ( مجدي بن صوف)ُمسير الجلسة: د.   10:55:10-:00 الجلسة الثانية: 

د. سيف الدين الفقراء [ 28] 

 )اإلمارات( 

أثر الخرائط الذهنية في معالجة 

التباين بين النطق والشكل في الرسم 

 اإلمالئي في العربية

 

د. معاذ بن سليمان الدخّيل  [ 12]

 )السعودية( 

من االستعمال إلى التقعيد. نحو 

منهجّية مقترحة في تدريس النحو في 

ضوء منهج النحو في قسم اللغة 

 بجامعة القصيمالعربية وآدابها  

 [ د. أحمد الشارفي )املغرب(4] 

 التغطية املعجمية في العربية

 

 ( سناء املجايدة)ُمسير الجلسة: د.  11:55-11:00 الجلسة الثالثة:

[ د. ساجدة سالم أبو سيف 5] 

 )األردن(

 -تعليم العربية ألغراض طبية  

للناطقين بغيرها " رؤية منهجية 

العربية تواصلية في مجال تعليم 

 ألغراض خاصة

 [ د. تعشاشات وهيبة )الجزائر( 2]

استراتيجية تعليم اللغة العربية من 

خالل املستوى املعجمي لدى موظفّي  

القطاع املصرفّي: ُمقترح مسرد عربّي، 

 عربي

د. أسماء بنت صالح الُربخّية )سلطنة  [  6] 

 ُعمان( 

مساهمة تحليل املحادثة في تطوير 

استراتيجيات تعليم اللغة العربية للمصابين 

 باضطراب طيف التوحد

 )فترة غداء( 12:00-12:50
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 بعنوان:  ورشة 1:00-01:50

م) 
ّ
 ( توظيف التغذية الراجعة في تعلم اللغة العربية: إضاءات من أدوات التعليم والتعل

 الواليات املتحدة األمريكية(  -د. ملى ناصيف )األردن

 )ُمسير الجلسة: د. سيف الدين الفقرا(  2:55-2:00 الرابعة: الجلسة 

[ د. محمد عبدهللا السيد  16]

 )اإلمارات( 

دور تدريس اللغة العربية في تعزيز 

الهوية الوطنية، في ظل العوملة اللغوية  

 والثقافية 

د. منال محمد بالل املرزوقي  [ 11]

 )اإلمارات( 

العربية متطلبات تحسين تدريس اللغة 

 في املرحلة الجامعية 

 [ د. عبد اللطيف الجفن )السعودية( 27] 

 الحجاج في الخطاب التعليمي 

 

 )ُمسير الجلسة: د. عبد العزيز أيت بها(  3:55-3:00 الجلسة الخامسة: 

[ د. أحمد حسين بالل صديق 10]

 )اإلمارات( 

وضع اللغة العربية في ضوء التداخل 

 أنموذًجاالسودان   – اللغوي  

 [ د. أحمد كاظم )تركيا( 9]

تدريس اللغة العربية في تركيا ومهنية 

 أساتذة اللغة العربية 

   [ د. ناصر.ك )الهند(19]

التجربة التدريسية في تعليم اللغة العربية 

 - لغير الناطقين بها، قسم اللغة العربية 

 جامعة كاليكوت بالهند أنموذجا

 

 )استراحة قهوة املساء(   04:00-04:25

 )ُمسير الجلسة: د. أحمد الجنادبة(  05:25-04:30 الجلسة السادسة:

 [ أ. ناشد وي )الهند(20]

التكنولوجيي في تعلم اللغة التكامل  

 العربية

 

[ د. سكينه محمدي/ أمل حميد  24]

 )إيران( 

عِليم اللغة  
َ
اللسانيات الحاسوبية وت

 العربية

 [ د. عائشة الكتبي )اإلمارات( 13]

في تطوير   أثر استخدام تطبيقات اآليباد

مكونات التعلم التعاوني بين الطالب أثناء  

 جائحة كورونا 

 

 

 

 : مغادرة الحافالت إلى الفندق. 5:40* 

 : عشاء )دبي مول( 7:00-10:00* 
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 5/3/2023األحد اليوم الثالث: 

 )قهوة الصباح(  8:30-8:55

 املجايدة( )ُمسير الجلسة: د. سناء  09:55-9:00 الجلسة السابعة: 

د. ناصر بن عيس ى الزهراني [ 14]

 )اإلمارات(

تعزيز اللغة العربية من خالل األنشطة 

 الالصفية

[ د. عائشة الحمادي/ أ. منى كعكة 25]

 )اإلمارات( 

الّتعدد اللغوي وأثره على فهم مهارة 

القراءة لدى متعلمي اللغة العربّية لغير 

العليا املختّصين )طالب كليات التقنية  

 .أنموذًجا( دولة اإلمارات العربية املتحدة

 

[ د. علي عبد القادر الحمادي 17]

 )اإلمارات( 

م اللغة العربية على 
ّ
أثر ميثاق تعل

اتجاهات املتعلمين نحو مادة اللغة 

 العربية وزيادة فاعلية التدريس

 

   ُمسير الجلسة: د. أمجد طالفحة() 10:55-10:00 الجلسة الثامنة:

 [ د. نعيمة يوسف عوض )اإلمارات(1]

عاونّيِ  توظيف
م التَّ

ُّ
عل تراكيب كاجان   –التَّ

ة وأثره على – فيَّ حصيل   في اإلدارة الصَّ التَّ

راس ّيِ في مادة اللغة العربية  "الّدِ

 أ. زين الدين س )الهند( [ 21]

الهند: مناهج تعليم اللغة العربية في 

 جامعة دار الهدى اإلسالمية أنموذجا

 [ د. رانيا شاهين )اإلمارات( 26]

أثر تعزيز مهارة القراءة على اختبار  

(Pirls في دولة اإلمارات العربية املتحدة )

 )إمارة دبي نموذًجا( 

 

 استراحة قهوة   -  11:00-11:25

 املجايدة( )ُمسير الجلسة: د. سناء  12:25-11:30 الجلسة التاسعة:

 [ د. يحيى محمد الرمامنة )اإلمارات( 29]

أدوات رقمية لزيادة مشاركة الطلبة في 

 تعلم اللغة العربية

 مجدي بن صوف )اإلمارات( د. [ 23]

في تدريس النحو ملتعلمي العربية لغير  

 نحو طرائق جديدة -الناطقين بها 

 

 [ د. عبد العزيز أيت بها 22]

اللغة العربية  علم األصوات وتعليم 

 للناطقين بها وبغيرها 

 املسرح األزرق -( الطلبةمسابقة الراوي الصغير بحضور أولياء أمور توزيع جوائز )  12:30-01:25

 فترة غداء -  01:30-02:20

 املسرح األزرق   –شحدة فارع  /الدكتور األستاذ جلسة   02:30-03:20

 ( العام والختام)االجتماع  4:00-3:20 ختام املؤتمر 

  


