
 

 برنامج عملمشروع 

 املنتدى العربي الثالث للنهوض باللغة العربية
 2017ديسمرب  19و18االمانة العامة 

 
 

 التسجيل  9.30-10.00

 

 اجللسة االفتتاحية
 

  الكلمات االفتتاحية   10.00-10.30

 جامعة الدول العربية.االمانة العامة لكلمة  -
 وزير االوقاف  -االستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعهكلمة  -
 مساعد الوزير للشؤون الفنية –يلقيها د/ مصطفى أمين  كلمة وزير االثار -
 منظمة االلكسوكلمة  -

 كلمة البرلمان العربي. -

 

 شاى اسرتاحة  10.30-11.00
 

 : من كل منمعرض مقدم  11.30 – 11.00
"، رحلة كتابة المصحف الشريف عبر العصورمعهد المخطوطات العربية بعنوان " 

"جماليات الخط العربي واثره على  الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية بعنوانو 
 " انتشار اللغة

 
 
 



 :جلسة العمل األوىل  2.30 --11.30
 مدير ادارة الثقافة باألمانة العامة، حممد سعد اهلاجري رئيس اجللسة: الدكتور/ 

 ."استراتيجية النهوض باللغة العربية" محور -
 مناقشة  -
مستشار مركز الملك عبداهلل بن  –كلمة د/ سالم بن وصيل السميري  -

 عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
" تعليم العلوم باللغة العربية في المستوى الجامعي"، عمل بعنوانعرض ورقة  -

 نائب رئيس مجمع اللغة العربية -أ.د/ محمود الربيعي
 أ/ فوزي تاج الدينعرض ورقة عمل بعنوان " نحو وحدة لغوية عربية"  -

 جمعية لسان العرب()
على في انتشار اللغة  عرض ورقة عمل بعنوان" جماليات الخط العربي واثره -

 .الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية( العربية" )
ثراء التنمية الذاتية ودور اللغة العربية في ا "بالغةكنوز علم ال"مبادرة عرض  -

استشاري التنمية البشرية والعالقات  -سمر يسرى سعوديد. واالنسانية
 االنسانية في الجامعة الدولية لإللكترونيات.

 جمعية المترجمين واللغويين المصريينكلمة  -
، نبذة عن جهود لجنة النهوض باللغة العربية برابطة الجامعات اإلسالمية -

 جعفر عبد السالم /أ.د
"التخطيط اللغوي والمستقبل العربي"، أ.د/ محمود  بعنوان عرض ورقة عمل -

 عضو مجمع اللغة العربية -فهمي حجازي
أحمد لغة العربية"، د/ حنان يوسف ، أ/"االعالم وال بعنوانعرض ورقة عمل  -

 ()المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي سويلم
جامعة  -عرض حول مشكلة مرض االزدواج اللغوي، د/ سهير السكري -

 ة سابقًا باألمم المتحدة بنيويوركرئيسة دائرة اللغة العربية بالنياب -جورجتاون



 19/12/2017 الثالثاء اليوم الثاني
 

 :الثانية العمل جلسة  12.00 -10.00
لتعليم اللغة رئيس مركز الشيخ زايد حممود فرج  رئيس اجللسة: الدكتور/
 . العربية لغري الناطقني بها

تصور إلطار عربي موحد الختبار كفاءة اللغة العربية للناطقين بها وضع  " محور -
اختبار مبادرات وتجارب الجهات المعنية في مجال  ويتناول "وغير الناطقين بها

 :كفاءة أداء اللغة العربية

 .اللغة العربية لغير الناطقين بهامركز الشيخ زايد لتعليم  ،د. محمود فرج رئيسأ 
 ادارة تطوير االعمال بالمركز الوطني للقياس. ،منصور الغامدي .د 
  الجامعة السعودية االلكترونية 
 جامعة الملك سعود 
 جامعة االزهر -، كلية البنات أ.د. مجدى ابراهيم 

 
 مناقشة  -

 
 شاي استراحة 12.00:12.30

 
 ة :الثالثالعمل جلسة  2.00 -12.00

مستشار مركز امللك عبداهلل بن  –د/ سامل بن وصيل السمريي رئيس اجللسة 
 عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية

 
"جهود مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مشروع قانون  بعنوانورقة عمل عرض  -

 عضو مجمع اللغة العربية -حماية اللغة العربية"، أ.د/ محمد شفيع الدين السيد



ورقة عمل بعنوان " نشأة اللغة العربية"  أ.د. على الطايش عضو مجلس عرض  -
ادارة الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية واستاذ االثار االسالمية 

 لجامعة القاهرة.
عرض ورقة عمل بعنوان " اللغة العربية في التعليم الجامعي"، أ.د/ حافظ شمس  -

 عضو مجمع اللغة العربية -الدين
خرى" ارنة باللغات األمقسمو الحرف والرقم العربيين ورقة عمل بعنوان " عرض -

 استاذ كلية الهندسة بجامعة االزهر . -محمد الحمالويد.
ورقة عمل بعنوان " توفيق اوضاع اللغة العربية و الوصول للعالمية" عرض  -

عضو مجلس ادارة جمعية لسان العرب ومستشارها  -فوزى تاج الدينأ/
 .االعالمي

مبادرة سفراء األزهر "إشكالية المنهج والهوية في الدراسات األدبية والنقدية"،  -
 (المنظمة العالمية لخريجي األزهر)

 كلمة جمعية المترجمين واللغويين المصريين -
 
 

 اجللسة اخلتامية وإصدار التوصيات 3.00 -2.00

 


