
تفاصيل برنامج
المؤتمر العالمي السادس للغة 

العربية وآدابها 
الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

 “اللغة العربية وتحدياتـها في 
القرن الحادي والعشرين”



 

 

 
 

 خفل الافتتاح
 م2017ألتوبش  24املوافق  الثالثاء يوم التاسيخ: 

 صباخا    11.30  -  8.00الوقت : 
 ROYAL BANQUET - ICC  ملهان:ا

 

 
 
 

 فقشاث بشهامج خفل الافتتاح الوقت
 التسجيل 8.00 – 9.00
هادسون و السيذ خير  بايز البملترجمت والنتب إلاداسي للمعهذ العالي ل ذيشامل  سعادة استقبال 9.00 – 9.30

 النشام لباس الضيوف 
 عشيف الحفل من  ملمت جشخيبيت 9.30 – 9.35
 جالوة عطشة من القشان النشيم 9.35 – 9.40
 / منتجاث قسم اللغت العشبيت وآدابها عشض إعالمي ) ملتميذيا( 9.40 – 9.55 

 غالبمدمذ فهام مدمذ ملمت سئيس املؤجمش ألاستار املشاسك الذلتوس  9.55 – 10.10
 صاليدا قمش الذين  سشي ألاستارة الذلتوسة  ملمت مذيشة الجامعت داجوء 10.10 – 30 .10

  ألاستار املشاسك الذلتوس شمس الجميليالجامعت  مذيش هائب  يلقيها هيابت عنها
 بااليز بمجمت والنتب لتر إلاداسي للمعهذ العالي لذيش امل  ملمت افتتاح املؤجمش يلقيها سعادة 10.30 –10.45

 هادسون خير سيذال
 جقذيم الهذايا التزماسيت 10.45 –11.00 

 والوجباث الخفيفت جناول املشطباث 30 .11 – 11.00



 
 الُى ألاو 

 24/10/2017 ًى الثالزا
الجلعت 
عت  الش
 ألاولى

11.30 - 12.30 

ROYALE BANQUET – ICC 
ج ف ب ذ مص  س الجلعت: أ.د. مى

ج إلاظالمّي البذًل   اآلاداضشةمىضى   أصمت الّىلذ ألادبّي الحذً جدذي اآلاى
ت ألادب إلاظالمي(ها كصاب   ئبشاهُم د. ولُذ أ. اآلاداضش   س ساب

هش 2.00 – 12.30  الغذا وصالة ال
 
 
 
 

الجلعاث 
ت   ألاولىاآلاخىاٍص

2. 00 –  4.00 
 

ROYALE BANQUET – ICC 
.د. فإاد سوا  س الجلعت: أ.

ROYAL LOUNGE – ICC 
 ئبشاهُم فاس الجلعت أ.س 

ي حػلُم اللغت الػشبُت الخلىُاث الحذًثت ف
 غلى امخذاد غصىسها، وجىىغها، وجدذًاتها

اًىتأ.د..   حىدي فاسط الب

و الفً  ئظها الحذً الىبىي الؽٍشف في ج
ي  البال

عحنأ.د.  مذ   هصشالذًً ئبشاهُم أ
 

حر الػشب ئلى حػلُم اللغت  خمؼ  احت اآلا
 الػشبُت الفش والخدذًاث

  مدمذ صبحر غباد. 
 مدمذ أًىب الشؼُذيد. 

ُت اآلاػاصشة  ُ ي للشواًت الفلع البػذ ألاًذًىلى
ػمان -في الؽخاث ُاة  –سواًت ألاظخا  سظالت 

حا  - همى
يد.  م الحشجا  هلت غبذ الىٍش

فل الػشبي اآلاؽيلت  ت لل الثروة اللغٍى
 والحل

حُميد.   مىصىس ظػذ ال

ً: "ؼشبل  جش في اللشن الحادي والػؽٍش أدبا اآلا
حاػ " أهمى ُ 
 هُــا اآلاػـمــشّي د. 

الخلىُاث الحذًثت في حػلُم اللغت الػشبُت 
 جىىغها وجدذًاتها

 أسو مدمذ سبُؼ د.
 

ة في ألادب إلاظالمّي: لغت ألادب ومػخلذ  كشا
 ألادً

مذ   د. مدّمذ أهىس بً أ
 هماسا مدّمذ مى

 د. غبذ الحلُم صال
م  ل ال الىظا عبت واضؼ  جدلُ 

ي  الذالت غلى اآلاػا
يد.   مدمذ بً ظػُذ الحٍى

ٍت العشدًت  دوس الشاوي واآلاشوي له في بىا الش
مش ش ألا حا سواًت الثا  أهمى

 الحلُم بً صال غبذد. 
 الحلُم ظامي غبذ

أزش الىصى الىالظُىُت في جىمُت مهاسة 
فهم اللىاغذ للمعخى اآلاخلذ مً 

ُاجه وؼػش   الؽاغش أبىبىش بً غبذ  ألادماوي 
 دساظت وصفُت جدلُلُت



حر الىاطلحن بالػشبُت لبت   ال
.د. أ ا.   غبذ الىهاب بً صهٍش

.د.  مً ؼُأ.  غبذالش
 عحن بً غلي الفاسط 

عحن مذ   أ.د. هصش الذًً ئبشاهُم أ
ا غمش   غلي فٍش

عُت في اللغت الػشبُت  جأزحر اللغت الفش
ش ا  الُىمُت بالج

  صالُيا ب آدد. 
 سضى أبى بىشد. 

 ؽأة اآلالا واصدهاس في ألادب الػشبي
.د.  ػلىبأ. غذلي    

 حما غبذ الغفاس ئبشاهُم بذوي 

فُفت 4.30 – 4.00  جىاو اآلاؽشوباث والىحباث ال
 وصالة الػصش

 
 

الجلعاث 
ت   اآلاخىاٍص
 الثاهُت

4.30 – 6.30 
 
 
 
 

ROYALE BANQUET – ICC 
ُل  الجلعت أ.س   ماهش د

 الصاغذي

ROYAL LOUNGE – ICC 
 س الجلعت د. وان سظلي

تها بحن الّخػلم  حر ب اللغت الػشبُت في 
 والخيلم

مذ عاهحن أ .د. ئظماغُل   أ.
 

ُصه مً كىاغذ اللغت الػشبُت  ما ًمىً ج
غحرها حن ولذاس الػشبُت مً الىاطلحن   للىاؼ

 د. ًاظش بً ئظماغُل

ذا الشواب اصت في الخػبحر  اظخ ال
غحر  الىخابي الجذلي غىذ الىاطلحن 

 الػشبُت
عحن مدمذ حمُل غلي   د. 

 د. أصهش مدمذ
عحن ُمان وان  مذ س  وان أ

 

حػلُم الؽػش الجاهلي آلاخػلمي اللغت الػشبُت 
بُ دًىان  ذا ج حر الػشب باظخ اآلاخلذمحن مً 

ي  الؽػش إلالىترو
ر جا الذًً   غبذال

مت بً ا غثمان أ.د. س مذ   أ
ال .د. مدمذ فها مدمذ   أ.

ر جا الذًً  غبذال
هخابت الذساظاث العابلت في البدىر  

ما   الػشبُت الىاكؼ والخدذًاث و
ُل ئبشاهُم   د. مُيا

A CRITIQUE ON STYLISTICS AND 
DEVIATION 
 OF THE SCRIPTURES 

.د.  ػلىبأ.  صالحت 



ص  ُف جلىُت الىاكؼ اآلاػ في حػلم اللغت  جى
 الػشبُت
.د.  الأ.  مدمذ فها مدمذ 

.د.  شأ. ري ؼهٍش  مدمذ ص
Dr. Roslinda Ramli 
Fitri Nurul’Ain Nordin  
Nor Effendy Ahmad Sokri 

وي صػىباث  ج حػلُم اللغت الػشبُت للخالمُ  مى
علُىعُا الذ ة   حػلم اللشا

.د. صىفي بً مان   أ.

 هىس غُ ب هاؼم 

ت  اظم الفاغل دساظت صشفُت هدٍى
حُت  همى

 م طُ بً فاد. 
مذ غاسفحن بً صفشد.   أ

 ئبشاهُم ؼػبان

مخداهاث آلاادة الىدى والصشف في  لت  م أظ جلٍى
ت في ضى  ُت الػالُت اآلاالحًز الؽهادة الذً

اث بلى اآلاػشفُت: دساظت وصفُت جدلُلُت  معخٍى
 د. جىفُ بً ئظماغُل 

ش ري بً ؼهٍش . د. مدمذ ص  أ. 
 د. سضى ب أبى بىش
 غبذ الغفىس بً سظالن

ي  الُى الثا
 25/10/2017 ًى ألاسبػا اآلاىاف 

الجلعت 
عت  الش

 الثاهُت
8.30 – 9-30 

ROYALE BANQUET – ICC 
عحن  س الجلعت: أ.د هصش الذًً 

غحرها: ألاظالُ اآلاػاصشة في جذس ألادب المىضى اآلاداضشة  ػشبي للىاطلحن 
مذ غثمان         ةاآلاداضش ا أ مت   أ.د. س

فُفت شطباثجىاو اآلا 10.00- 9.30  والىحباث ال
 
 
 

 الجلعاث

ت  الثالثت اآلاخىاٍص

10.00 – 1.00 
 

ROYALE BANQUET – ICC 
مذ  س الجلعت: د. مدمذ أهىس بً أ

ROYAL LOUNGE – ICC 
ع .د ئظماغُل   ىحنس الجلعت: أ.

ج ملتر لخػلُم حمؼ الّخىعحر لذاس  مى
غحرها ت الّىاطلحن  ُّ  الػشب

  ًاظش بً ئظماغُلد. 
ىف الذًشؼىي  مذ مدمذ غ  أ

ي  الخىا والترار الىلذي والبال
مذ مشاؼذة   أ.د. غبذ الباظ أ

 

حاث حػلُم اللغت   جم مص جصمُم م
غحر  الػشبُت للىاطلحن 

ا ئبشاهُمأ.د.  ذي     م

 هىا ب غبذ 

لي غىذ ابً فال الُم  الخفاغل الىدى الذ
شي د.  اهذ مىصىس اآلا  م

ادً أؼشا الػىاصش الثلافُت الػماهُت في هخاب لغ  ت في أ بُلاث اآلافاسكت اللغٍى ج



ىت غمان  عل ام  الجمُلت للصف ال
 دساظت جدلُلُت

راؼذيألا  صهش بً صهشان بً هاصش ال

ح اسي دساظت جدلُلُتالعاغت في   ُ إلاما الب
حادة غلي   أ.د. غاصم 
 د. ئبشاهُم غمش مدمذ

ذا الخذس الخبادلي بهذف جىمُت  اظخ
ة  مهاساث ما وسا اآلاػشفت في اللشا

غحر اللغت الػشبُت  للىاطلحن 
.د.  الأ.   مدمذ فها مدمذ 

 سضى أبىبىش. د
مذ الصذً مدمذ  صذً أ

ن ها في  الثلافُت اآلاخباًىتوألاهما  الع ودم
غحرها  حػلُم الػشبُت للىاطلحن 

م اديأ.د. أ  د غبذ  فش

ذا جىىىلىحُا الخػلُم في  مػىكاث اظخ
ش  ُت مً وحهت ه حػلُم اللغاث ألاحى

حا  ذا الحاظىب أهمى  اآلاػلمحن اظخ
عً الذالد.  ي  ا يمأمىن الخ  

 

بُلاث الخػلُ  م للخ مُت الػشبُت بىا مػاًحر جلٍى
هُت ر الهىاجف ال  غ

.د.  الأ.  مدمذ فها مدمذ 
 سضى أبىبىشد. 

 مدمذ صال الذًً بً حىظه
 الخلىُاث الحذًثت في حػلُم اللغت الػشبُت

Modern Techniques in Teaching the 

Arabic Language 
Dr. Muhammad Iqbal  

Dr. Muhammad Naeem Ashraf 

لي للف الىظ م جدلُل د ُت في اللشآن الىٍش
 للىؽف غً اآلالاصذ الؽشغُت

.د.  ػلىبأ.  مدمذ الباكش 
عمت ب آد باو  عت   س

هشأدا و  الغذاجىاو  2.00 – 1.00  صالة ال
الجلعت 
عت  الش

 الثالثت
2.00 –3.00 

ROYALE BANQUET – ICC 
حادة  س الجلعت أ.د. غاصم 

ٍ الجىدة في  مىضى اآلاداضشة ش ت الػشبُت للىاطلحن بحػلُم اللغحػ في حىىب ؼش  لغاث أ
 أفاا جدذًاث وآظُ

مً ؼُ اآلاداضش  .د. غبذالش  أ.

 

 

 

الجلعاث 
ت  اآلاخىاٍص
ػت  الشا

3.00 – 5.00 

ROYALE BANQUET – ICC 
 س الجلعت د. غبذالحمُذ

ROYAL LOUNGE – ICC 
ىان  س الجلعت أ. مدمذ ئ

ت والصشفُت مىاهج هخ الترار  الىدٍى
 ّ بً فال الُم وجدذًاتها اآلاغ 

 الىدىّي أهمى 
مً العػذي  أ. د. غبذ الشصا غبذ الش

ل الىصُت اللصحرة في الهاجف الىلا  الشظا
لُت  دساظت د

حادة غليأ.د.    غاصم 
ؽُت  ظػاد ب ظػُذ بً غلي الذ

ُل بشهابا ُت في ئه ت جاٍس شة لغٍى ي  ه م البىا ُف الخلىُاث الحذًثت في الخلٍى جى



.د. ػلىب أ. غحرها صالحت   لخذس اللغت الػشبُت للىاطلحن 
 غاد مىحر أبى الشوطد. 

ت   اث الىدٍى ٍش ه وأزش في الى بٍى هخاب ظ
 اللذًمت والحذًثت

بد.  مذ   مدمذ أ
 

ة  ُاث اللشا احي في اظتراجُ ُم ال هؽف الخى
غحرها باللغت الػشبُت لذ الى  اطلحن 

ف  ىان ب مص .د. هُ   أ.
.د.هذوة داود  أ.

مذ  أدًبت أ
ت في أصل  اه اللغٍى حؽػ اآلا

 اآلاؽخلاث الػشبُت
 م طُ بً فاد. 
مذ غاسفحن بً صفشد.   أ

 ئبشاهُم ؼػبان

ُت: دساظت ملاسهت بحن الفىش   فلعفت الىظ
ي والفىش إلاظالمي  الُىها

.د.  ػأ. ا   لىبمدمذ الباكش 
مذ غبذ الىه ئبشاهُم  أمىُت أ

بذا وأزش في دًىان إلاما   ظ
ي  : دساظت جدلُلُت الؽاف

 أًاد غبذ د. 
مذد.   غصا الّذًً أ

 معػىد كمش الّذًً

ُا في الحُاةا ُت بىصفها مبذأ اظتراجُ  لىظ
ػلىبد. .أ.  مدمذ الباكش 
ىُت آ  GNTTGNTT NIT - ظُا الص

 

ت صُ اآلابال غت: دساظت صشفُت هدٍى
حُت  همى

 م طُ بً فاد. 
مذ غاسفحن بً صفشد.   أ

 ئبشاهُم ؼػبان

لُت  لت وجأٍو ُت: دساظت بحن هصُت الذ فىشة الىظ
 اآلاػ

.د.  ػلىبأ. ا   مدمذ الباكش 
مُذي  هىس غلُذة ب 

 
 صالة الػصش 5.30 – 5.00

فُفت شطباثجىاو اآلا  والىحباث ال
 
 

 
الجلعاث 

ت اآلا خىاٍص
 العادظت

5.30 – 6.30 

ROYALE BANQUET – ICC 
 س الجلعت: د. غبذالحلُم بً صال

م ي في اللشآن الىٍش اب الىظ  أزش العُا في فهم ال
.د.  ػلىبأ. ا   مدمذ الباكش 

ٍمان مي مذ غ  مدمذ ه
حاث مالُت وبىىُت ي إلاظالمي آلاص ذمت في اللامىط إلالىترو حاث اآلاعخ  واكخصادًت اآلاص

لي ىس الذ ىس الخ  بثالر لغاث مً مى
. ىفي دولهأ. ع، د.    ،لُل 



 هاصش ًىظف د.

عاهُت ُت الالصمت في بىا الحضاسة إلا  غىاصش الىظ
.د.  ػلىبأ. ا   مدمذ الباكش 

عىت  أظىة 
ُت: دساظت جدلُلُت  ي وأزش في الىؽف غً مػ الىظ  العُا اللشآ

.د.  ػلىبمدمذ البأ. ا   اكش 
 هاصشة ئظماغُل



 
 
 
 
 

 الحفل الخخامي
 م26/10/2017اآلاىافم  : الخمِغ ًىم

  ROYAL BANQUET – ICCاآلايان : 
 

 الحفل الخخامي بشهامجفلشاث  الىكذ
 الفطىس  8.00 – 9.00
 وصٌى الضُىف 9.00 – 9.30
9.45 – 9.30 

 
ر الذهخىس مدمذ غبذاللُىم غمُذ ولُت مػاسف الىحي والػلىم إلاوعاهُت ألاظخا ٌ وصى 

 غبذالعالم
مغطشة مً جالوة  9.45 – 9.50  اللشآن الىٍش

مدمذ  فهام مدمذ، ًلليها سئِغ اللجىت الخىظُمُت للمإجمش أ.م.د. كشاءة جىصُاث اآلاإجمش 9.50 – 10.05
 غالب

 ولمت ممثل اآلاؽاسهحن في اآلاإجمش 10.05 – 10.20
غمُذ ولُت مػاسف الىحي والػلىم إلاوعاهُت ألاظخار الذهخىس  لليهاًولمت اخخخام الحفل  10.20 – 10.35

 مدمذ غبذاللُىم غبذالعالم
 الحالي اآلاإجمش لىكائؼ غشض ئغالمي 10.35- 10.50

 اخخخام اآلاإجمش  دغاء 10.50 – 10.55
 صالة الظهش -  الغذاءجىاٌو  10.55 -1.00
 بترا حاًامذًىت سخلت ظُاخُت ئلى  1.00 – 6.00

 ئلى خشم الجامػت الػىدة 7.00 – 6.00

  


