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List of Presenters, International Conference on Arabic Language & Literature, ICALL 2017, IIUM 
 قائمة مقدّ مي أوراق المؤتمر العالمي السادس للغة العربیة وآدابھا 2017م

 
No Name  University Title of Paper  
األستاذة الدكتورة رحمة بنت  1

 اج عثمانأحمد الح
IIUM  األسالیب المعاصرة في تدریس األدب العربي

 للناطقین بغیرھا
عة اإلمام محمد جام أ.د. ولید إبراھیم القّصاب 2

 ةبن سعود اإلسالمی
نائب رئیس رابطة و

األدب اإلسالمّي 
 العالمیة

نھج اإلسالمّي تحدي الم أزمة النّقد األدبّي الحدیث
 البدیل

 

تعزیز الجودة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین  IIUM أ.م.د. عبد الرحمن شیك 3
بلغات أخرى في جنوب شرقي آسیا: تحدیات 

 وآفاق
 د. حسین محمد جمیل علي 4

(3) 
حمد رحیمان وان حسینوان أ  

 د. أزھر محمد

IIUM  استخدام الروابط الخاصة في التعبیر الكتابي
 ي عند الناطقین بغیر العربیةالجدل

محمد زبیر عباسيد.  5 	(5) 
محمد أیوب الرشیديد.   

الجامعة اإلسالمیة 
 ،العالمیة اسالم آباد
	باكستان

إلى تعلیم اللغة  يحاجة المجتمع غیر العرب
 العربیة؛ الفرص والتحدیات

 (6) علي فریا عمر 6
د براھیم أحمأ.د. نصر الدین إ

 حسین

IIUM  الشاعر أبوبكر بن عبد هللا األدماوي حیاتھ
 دراسة وصفیة تحلیلیة وشعره

 (10) أ.د. عاصم شحادة علي 7
 د. إبراھیم عمر محمد

IIUM 
جامعة میدغري 

  یریانیج

تطبیقات المفارقة اللغویة في أحادیث أشراط 
الساعة في صحیح اإلمام البخاري: دراسة 

 تحلیلیة
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 (11) محمد نجمي مد عزیمان 8

محمد الباقر حاج أ.م.د. 
 یعقوب

IIUM  أثر السیاق في فھم الخطاب الوسطي في القرآن
 الكریم

 (12) ناصرة إسماعیل 9
محمد الباقر حاج أ.م.د. 

 یعقوب

IIUM  السیاق القرآني وأثره في الكشف عن معنى
 الوسطیة: دراسة تحلیلیة

أمنیة أحمد عبد الونیس  10
 (13) إبراھیم

محمد الباقر حاج أ.م.د. 
 یعقوب

IIUM  فلسفة الوسطیة: دراسة مقارنة بین الفكر الیوناني
 والفكر اإلسالمي

ةأ.د. عبد الباسط أحمد مراشد 11 	
(14) 
 

Al al-Bayt 
University 

 التناص والتراث النقدي والبالغي

منصور سعد السحیميد.  12  
(15) 

 الثروة اللغویة للطفل العربي المشكلة والحل جامعة أم القرى

31 د نصرالدین إبراھیم أحمأ. د.  
 (17) حسین

IIUM  إسھام الحدیث النبوي الشریف في تذوق الفن
 البالغي

41   رئیسة حسمة بنت آدم باوى 
(19)  

 یعقوب محمد الباقرأ.م.د. 

IIUM  تحلیل داللي للفظ الوسطیة في القرآن الكریم
 للكشف عن المقاصد الشرعیة

51  (20) آسیا الصینیة  
(TINGTING HAN)	
 أ.م. د. محمد الباقر یعقوب

IIUM لوسطیة بوصفھا مبدأ استراتیجیا في الحیاةا 

61 محمد بن سعید الحویطيد.   	
(22) 

جامعة الملك 
 عبدالعزیز بجدة

تحقیق نسبة واضع (الوسائل الخمس الدالة على 
 )المعاني

71  (23) نور عقیدة بنت حمیدي 
محمد الباقر حاج أ.م.د. 

 یعقوب

IIUM یةبین نصیة الداللة وتأویل : دراسةفكرة الوسطیة 
 المعنى
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81 عادل منیر أبو الروس د.   قطر - جامعة قطر (27) 
 

قنیات الحدیثة في التقویم البنائي توظیف الت
 لتدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

91 ھمحمد صالح الدین بن جوس   
(28) 

رضوى أبوبكرد.   
محمد فھام محمد غالبأ.م.د.   

IIUM  للتطبیقات التعلیمیة العربیة معاییر تقویم بناء
 عبر الھواتف الذكیة

نينھلة عبد الكریم الحرتاد.  20  
(29) 

UPSI ة المعاصرة یولوجي للروایة الفلسطینیالبعد األید
 في الشتات

 "رسالة حیاة نموذجا –روایة األستاذ نعمان 
ھاب بن زكریاعبد الوأ.م.د.  21  

(31) 
عبدالرحمن شیكأ.م.د.   

حسین بن علي الفارسي    

IIUM  في تنمیة مھارة فھم أثر النصوص الكالسیكیة
القواعد للمستوى المتقدم من الطلبة غیر الناطقین 

 بالعربیة
 

مجاھد منصور المطريد.  22  
(33) 

ة الدراسات كلی
 -ةاإلسالمیة والعربی
 دبي

 عند ابن فالح الیمني التفاعل النحو الداللي

32 جودي فارس البطاینةأ.د.   	
(35) 

Jerash University  التقنیات الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة على
 امتداد عصورھا، وتنوعھا، وتحدیاتھا

42  الدكتورة أروى محمد ربیع 
(36) 

Jerash University   نوعھا التقنیات الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة ت
 وتحدیاتھا

52 محمد أحمد حبیبد.    (39) Claremont 
Mckenna College 

سیبویھ وأثره في النظریات النحویة القدیمة  كتاب
 والحدیثة

62  (41) إبراھیم شعبان 
مت طیب بن فاد.   

أحمد عارفین بن صفرد.   

University of 
Malaya 

 اسم الفاعل دراسة صرفیة نحویة نموذجیة

72  (42) إبراھیم شعبان 
مت طیب بن فاد.   

أحمد عارفین بن صفرد.   

University of 
Malaya 

تشعب المذاھب اللغویة في أصل المشتقات 
 العربیة
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82  (43) إبراھیم شعبان 
مت طیب بن فاد.   

رفین بن صفرأحمد عاد.   

University of 
Malaya 

 صرفیة نحویة نموذجیة صیغ المبالغة: دراسة

92  Fitri Nurul’Ain Nordin (45) 
Nor Effendy Ahmad Sokri 
Dr. Roslinda Ramli 

محمد فھام محمد غالبأ.م.د   
محمد صبري شھریرأ.م.د    

KUIS 
KUIS 
KUIS 
IIUM 
IIUM 

توظیف تقنیة الواقع المعزز في تعلم اللغة 
 العربیة

األزھر بن زھران بن ناصر  30
	البراشدي
Alazhar Albrashdi (47) 

Ministry of 
Education 

ة العمانیة في كتاب لغتي الجمیلة العناصر الثقافی
 دراسة تحلیلیةللصف الخامس بسلطنة عمان: 

 (48)أدیبة أحمد  31
نیك حنان بنت أ.م .د. 

 مصطفى 
 ندوة داود د.م.أ.

IIUM  كشف التنظیم الذاتي في استراتیجیات القراءة
 باللغة العربیة لدى الناطقین بغیرھا

23  (53) أسوة حسنة 
محمد الباقر حاج أ.م.د 

 یعقوب

IIUM  عناصر الوسطیة الالزمة في بناء الحضارة
 "انیةاإلنس

33  Dr. Muhammad Iqbal (59) 
Dr. Muhammad Naeem 
Ashraf 

الجامعة الوطنیة 
الم للغات الحدیثة إس

	آباد

Modern Techniques in Teaching the Arabic 
Language” 

 حدیثة في تعلیم اللغة العربیةالتقنیات ال
43 مأمون التجاني حسن د.  
 (65) الدالي

معوقات استخدام تكنولوجیا التعلیم في تعلیم  جامعة أن القرى
اللغات األجنبیة من وجھة نظر المعلمین: 

 ً  استخدام الحاسوب أنموذجا
53 	(66)	مسعود قمر الّدین 

عبد هللاأیاد د.   
عصام الّدین أحمدد.   

USIM االستبدال وأثره في دیوان اإلمام الشافعي :
 تحلیلیةٌ  دراسةٌ 

63  أ. د. عبد الرزاق عبد الرحمن 
 (67)	السعدي

أكادیمیة بلغار 
اإلسالمیة، في 

مناھج كتب التراث النحویة والصرفیة 
وتحدیاتھا: المغني البن فالح الیمنّي النحوّي 
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 مھوریة تتارستان، ج
	روسیا االتحادیة

 أُنموذجٌ 

73 عاصم شحادة عليأ.د.    (72) 
سعاد بنت سعید بن علي 
 الدغیشیة

IIUM  :الرسائل النصیة القصیرة في الھاتف النقال
 دراسة داللیة

صالحة یعقوبأ.م.د.  38  (73) IIUM A CRITIQUE ON STYLISTICS AND 
DEVIATION OF THE SCRIPTURES 

صالحة یعقوبأ.م.د.  39  (74) IIUM  ٌفي إنجیل برنابا نظرةٌ لغویةٌ تاریخیة 
04  (75) عبدالبر تاج الدین 

محمد فھام محمد غالبأ.م.د.   
رحمة بن أحمد حاج أ.د. 

 عثمان

IIUM  تعلیم الشعر الجاھلي لمتعلمي اللغة العربیة
المتقدمین من غیر العرب باستخدام تطبیق دیوان 

 الشعر اإللكتروني

14 محمد فھام محمد غالبأ.م.د.    
(76) 

رضوى أبوبكرد.   
محمدصدیق أحمد الصدیق   

IIUM التدریس التبادلي بھدف تنمیة مھارات  استخدام
بغیر اللغة ما وراء المعرفة في القراءة للناطقین 

 العربیة

24 مجدي حاج إبراھیمأ.د.     (77) 
 نوال بنت عبد هللا

IIUM  تعلیم اللغة العربیة تصمیم معجم مصطلحات
 للناطقین بغیرھا

34  الحلیم بن صالح عبدد. (78)  
 الحلیم سامي عبد

IIUM  دور الراوي والمروي لھ في بناء الرؤیة
 أنموذجا روایة الثائر األحمر؛ السردیة

إسماعیل بن یاسرد.  44  (80) 
أحمد محمد عطوف 
 الدیرشوي

IIUM  منھج مقترح لتعلیم جمع التّكسیر لدارسي العربیّة
 النّاطقین بغیرھا

إسماعیل بن یاسرد.  45  (81) IIUM  ما یمكن تلخیصھ من قواعد اللغة العربیة
 للناشئین ولدارسي العربیة من الناطقین بغیرھا

بنت آدمزالیكا د.  46  (82) 
رضوى أبو بكرد.   

USIM 
IIUM 

تأثیر اللغة الفرنسیة في اللغة العربیة الیومیة 
 بالجزائر

عدلي أ.م.د.  47
  یعقوب

IIUM نشأة المقال وازدھاره في األدب العربي 
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جمال عبد الغفار إبراھیم 
 (83) بدوي

ھیــام د.  48
 (84) المعـمــريّ 

 - جـامعـة عجــمـان
دولة اإلمارات 
 العربیّة المتّحدة

الحادي والعشرین:  أدباء المھجر في القرن
 ا"شربل بعیني" أنموذجً 

 (85) توفیق بن إسماعیلد.  49
 عبد الغفور بن رسالن

محمد صبري بن أ. م. د. 
 شھریر

 رضوى بنت أبو بكرد. 

IIUM   تقویم أسئلة االمتحانات لمادة النحو والصرف في
في ضوء  الشھادة الدینیة العالیة المالیزیة

 "مستویات بلوم المعرفیة: دراسة وصفیة تحلیلیة

  صوفي بن مان أ.م.د. 50
 نور عیني بنت ھاشم 

IIUM  منھج تعلیم اللغة العربیة للتالمیذ ذوي صعوبات
 تعلم القراءة (الدیسلیكسیا)

 إسماعیل حسانین أحمد .دأ.م. 51
(86) 

IIUM ي غیر بیئتھا بین التّعلُّم والتكلُّماللغة العربیة ف 

 (87) محّمد أنور بن أحمد د. 52
 كمارا محّمد موسى

 عبد الحلیم صالح د.

IIUM سالمّي: لغة األدب ومعتقد قراءة في األدب اإل
 األدیب

سابقة في البحوث العربیة: كتابة الدراسات ال USIM (64) میكائیل إبراھیمد.  53
  والتحدیات واآلمال الواقع

 عبد هللا فرحادي دأحم أ.د. 54
(40) 

Professor Dr. Ahmed 
Ferhadi 

 جامعة نیویورك
الوالیات المتحدة 

 األمریكیة

ودمجھا في تعلیم  واألنماط الثقافیة المتباینة الُسنَن
 العربیة للناطقین بغیرھا

خلیل أ.م.د. حنفي دولھ،  55
 حسني، د. ناصر یوسف

IIUM  المصطلحات المستخدمة في القاموس اإللكتروني
اإلسالمي لمصطلحات مالیة وبنكیة واقتصادیة 

 بثالث لغات من منظور التطور الداللي
 


