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 المؤتمر العالمي األول لرؤساء أقسام اللغة العربية وآدابها منهاج

 0291إبريل  00-03 –جامعة  أصفهان 

 الطابق الثاني –کلية اللغات  –قاعة اإلمام الخميني )ره( 

 90:92إلی  0::2من  إبريل 03: صباح الثالثاء المؤتمر افتتاحية

 الجلسة: الشاعر الدکتور عادل الحيدري واألديب الدکتور أحمد سواري عريف

 0::2 افتتاح البرامج

 1:22 تالوة آيات عطرة من القرآن الکريم يتلوها القارئ بزرگزاد

 1:92 نشيد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 1:90 لألستاذ الدکتور هوشنگ طالبي رئيس جامعة أصفهانکلمة ترحيبية 

 1:32 کلمة ترحيبية للدکتور قدرت اهلل نوروزي رئيس بلدية أصفهان

 0::1 کلمة أ.د.آذرشب رئيس اللجنة العلمية

 92:22 کلمة أ.د.خاقاني أمين المؤتمر

 92:32  استراحة

 99:22 جوقة زرياب –عزف الموسيقی اإليرانية والعربية 

 99:32 کلمة جامعة الکوفة شريکة المؤتمر يلقيها أ.د.صالح الفرطوسي 

 2::99 کلمة الجامعة اإلسالمية في النجف األشرف شريکة المؤتمر يلقيها رئيس الجامعة: أ.د.عمار السالمي

 99:02 السالميتدشين کتاب "تصنيف أصفهان الموضوعي للغة العربية وآدابها" بحضور األستاذ الدکتور عمار 

 90:22 کلمة الجامعة اللبنانية تلقيها أ.د.مها خيربک

 90:92 ( لتناول الغداء 9باتجاه مطعم الجامعة )مطعم ياس 

 93:22 صالة الجماعة في مسجد الغدير

 

 عرض ألهم أ بحاث المؤتمر. کل بحث في عشر دقائق:: برامج الجلسات

 :93:32إلی الساعة  :9من  الساعة  إبريل  03مساء الثالثاء 

 :الطابق الثاني –کلية اللغات  –قاعة اإلمام الخميني )ره( الف( الجناح األول: 
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 د.وسام جمعة المالکي من جامعة البصرةمدير الجلسة:  الجلسة األولی

 90:32إلی  :9 من

جامعة  –د. أحمد عبداهلل نوح المنصوري  .9

 البصرة

 رؤية نقديةحركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث 

جامعة اإلمام الصادق  -سهيال محسني نجاد   .0

 إيران

درسي اللغة العربية للناطقين بغيرها على مستوی الليسانس في اتجاهات م

 الجامعات االيرانية نحو المدخل التواصلي

أ.د.شيماء خيري فاهم ود.زينب ساطع عباس  .3

 جامعة القادسية -

  العراقيةشعرية العنوان في الرحلة األدبية 

الجامعة  -د. فاطمة عبد األمير راضي السالمي  .:

 اإلسالمية 

استراتيجيات التواصل في ) الدراسات القرآنية واللغوية ( في ضوء اللسانيات 

 التطبيقية

 و الحضارة الغربية فيسالمية الحضارة )الحضارة اإلالمعرفة اللغوية أساس  جامعة تربية المدرس –أ.د. فرامرز ميرزايي 

 خيرة نموذجا(المرحلة األ

  -درالية يفجامعة غسو ال –أبوبكر آدم مساما  د. .0

 نيجريا

 دراسة لغويةفي بالد َهْوَسا: تهويس المفردات العربية  ظاهرة

 0::90إلی  90:32من  استراحة
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 الجزائر  -أ.د.عبدالمجيد عمراني مدير مخبر حوار الحضارات مدير الجلسة:  الجلسة الثانية

 93:91إلی  91:51من 

 التاثير والتاثر بين اللغة العربية واللغة الفارسية جامعة كربالء - د. خالد حفظي التميمي .6

ومحمد رحيمي خويگاني  - أصغر شهبازي .3

 إيران

 النحو المقارن ودوره في عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بالفارسية

 اللغة العربّية للناطقين بغيرهابرنامج تحسين أداء  ابتسام عبد الکريم المدني .2

 في البصرة ؛ دراسة في مستويات اللغة –عليه السالم –خطب االمام علي  جامعة البصرة - أ.م.د. حسين مزهر حمادي .1

  - د. إيناس عباس صالح البيرماني .92

 جامعة بغداد

 أسلوبية القرآن الكريم ولسانيات جاكبسون الوظيفية

 الترجمة واستراتيجّيات التواصل بين الثقافة الصينّية والعربّية الصين  - شنغهايجامعة  -لي يا جيوان  .99

 :93:32إلی الساعة  :9إبريل  من  الساعة  03مساء الثالثاء 

 :تر من کلية اللغات( الطابق األسفلم 922ب( قاعة االجتماعات بناية الشهيد بهشتي )علی بعد 

سالم المعشني رئيس قسم اللغة العربية بجامعة السلطان أ.د.محمد بن مدير الجلسة:  الجلسة األولی

 عمان -قابوس 

 91:32إلی  95من 

.د.إيمان مطر مهدي السلطاني ود.منى أ .90

 جامعة الكوفة- جابر مجبل 

 أثر الحكاية في تحصيل طالبات كلية التربية للبنات في مادة النقد الحديث

 

جامعة ذي  -أ.د.اسعد خلف العوادي  .93

 قار

 ثرها في التحليل النحوي عند سيبويهأالحال وداللة 

  الحيوي بقائها أمام المعاصرة العربية الحضارية والتحديات العربية اللغة  إيران-جامعة الشهيد بهشتي   أ.د.حجت رسولي
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 أحمد محمد عبد اهلل ما شين قوا .95

  شنغهاي الصين

 واستراتيجية التنمية ونهجها مشاكل تدريس اللغة بالمدارس العربية في الصين

 مشكالُت تعلُِّم َقواعِد اللُّغِة العربيِة للناطقيَن بغيِرها وُحلوٌل مقترحٌة ترکيا -محمد أحمد محمد عبد الرحيم  .90

 "الطالُب اأُليغور نموذًجا"

 تدريس األدب العربي في فرنسا: اإلشكاليات والمنهج فرنسا -جامعة رين  – ميلود غرافي .96

91:51إلی  3291:من  استراحة  

  مديرة الجلسة: د. إيناس عباس صالح البيرماني من جامعة بغداد الجلسة الثانية

 93:90إلی  0::90من 

جامعة  -د. عقيل رشيد عبد الشهيد األسدي  .93

 الكوفة

برنامج تعليمي مقترح قائم على األنظمة التمثيلية للمتعلمين وأثره في تحصيل 

 في مادة النحوطلبة قسم اللغة العربية 

-جامعة تربية المدرسين   -  أ.د.خليل پروينی

  إيران

  المقارن اإلسالمي األدب أعالم

 

   (رنساف) نانت بجامعة العربية قسم في الشفاهي تعليم – المعنى إلى الصوت من  فرنسا -جامعة نانت  -  ناجح جغام

جامعة  سکينة محمديو الدکتور أمير مقدم متقي

 إيران -فردوسي مشهد 

 

  نموذجا الحاسوبية اللسانيات ايران؛ في العربية اللغة تخصصات تنوع

 –أ.م.د.عبد الكريم أحمد عاصي المحمود  .92

 جامعة الکوفة

 تأصيل المنهج اإلسالمي في النقد األدبي الحديث

 – عبادة جواد عليو التميمي حبيب اهلل عبد. د.أ

 جامعة القادسية

 

المعنى من تعالق األنساق إلى التطبيع االنفعالي؛ مقاربة اشهارية في صناعة 

  الرواية العراقية

 

 

 93:90 العودة إلی الفندق الستراحة قصيرة

 91:22 االنطالق بالباصات لزيارة جسر سی و سه پل والمشي في شارع چهارباغ في قلب اصفهان

 09:22 العودة إلی الفندق لتناول العشاء

mailto:iranarabicconf@res.ui.ac.ir
mailto:iranarabicconf@res.ui.ac.ir


  

 22123933130900الهاتف :  –قسم اللغة العربية  –جامعة أصفهان  –أصفهان  –أمانة المؤتمر: إيران 

 iranarabicconf@res.ui.ac.ir البريد:     iranarabicconf.ui.ac.irالموقع:  

 

 إبريل :0األربعاء  صباح

 :الطابق الثاني –کلية اللغات  –قاعة اإلمام الخميني )ره(  

 مدير الجلسة: أ.د.دريد الشاروط من جامعة القادسية 

 92:32إلی  1من  

 " دالليٌة دراسٌة" المعاصرة العربّية في القرآنّية الكلمِة استعماِل في الندرُة د. حيدر شناوة

 العامية تعليم:المجتمعات وحاجات الصين في العربية اللغة اختصاص بين العالقة د..تشينغ شي تينغ

 ال؟ أم

 والحلول والمشكالت الخطوات االكاديمية؛ البحوث كتابة د.ظاهر محسن جاسم الجبوري

 الفصحي و الّشعبية العربية األمثال بين األدبية الموازنة د.مهرداد آقايي

 والمرتجى الواقع اللبنانّية؛ الجامعة في المعرفّي وفعلها العربّية اللغة د.مها خيربک

 البحتري شعر في التكثيف جمالية د.هيفاء خلف الجبوري

 0::92إلی  92:32استراحة من 

 مدير الجلسة: د.حسن فياض من جامعة الکوفة 

 90:90إلی  0::92من  

 قواعد يف دراسة» بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في ودوره النبري التحليل د. سيد حيدر فرع شيرازي

 «ومعجمية وبالغية ونحوية صرفية

 تطبيقية ،دراسة قرائية مرجعية ام مجتمعية مرجعية االدبي اإلبداع منی جابر مجبلد.

 الصين في األوسط الشرق في والدراسة العربية اللغة تعليم بين العالقة تشن جين )آسية(

تطبيق أسلوب تحليل الخطأ في تقييم إنشاء طالب اللغة العربية وآدابها بجامعة  کريميد.جميل جعفري ود.شرافت 

 کردستان

 ودراسة جمع شعره؛ من بقي وما حياته ؛(هـ32)  الُمرادي ُمَسْيك بن َفْرَوة البصرة جامعة السكيني مشاري خلف د.قاسم

 د. زهور كاظم زعيميان

 معهد الفنون الجميلة/ الكاظمية المقدسة

 البحث الداللي أللفاظ الجريمة في القرآن الكريم

 ةدراسة داللية تحليلي

 90:90 الذهاب إلی المطعم

 93 صالة الجماعة
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 93:90 إلی :9من  إبريل :0األربعاء  مساء

 :الطابق الثاني –کلية اللغات  –قاعة اإلمام الخميني )ره(  

 وآدابها:عرض لمشروع تصنيف أصفهان الموضوعي للغة العربية 

 مدير المشروع أ.د. محمد خاقاني أصفهاني -

9::22 

 طاولة مستديرة بعنوان: "واقع اللغة العربية في الجامعات اإليرانية": بمشارکة:

 وقسم اللغة العربية بمنظمة نشر کتب العلوم اإلنسانية الجامعية د. فکري رئيس قسم اللغة العربية بجامعة طهران-

رئيس الرابطة العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها ورئيس قسم اللغة العربية بجامة تربيت أ.د.فرامرز ميرزايی  -

 مدرس

 أ.د. خليل پرويني المشرف علی المجالت العربية المحکمة في إيران -

 أ.د.عيسی متقی زاده رئيس قسم اللغة العربية في مجلس اإلشراف علی الکتب الجامعية العربية -

 خاقاني أصفهاني أمين المؤتمر ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة أصفهانأ.د.محمد  -

 مداخالت الضيوف -

9::32 

 0::90 استراحة

 96:22 المهدي فرقة تواشيح نشيد: اللسان العربي من شعر أمين المؤتمر تغّنيه

 96:92 رئيس جامعة معارف القرآن والعترة )ع(إطاللة علی معالم أصفهان العلمية والثقافية يلقيها أ.د.علي أصغر منتظر القائم 

 96:00 کلمة جامعة المصطفی العالمية يلقيها د.ماجد نجاريان رئيس قسم اللغة العربية 

 96:30 يلقيها د.حسن عبدي پور کلمة المعهد العالي للعلوم والثقافة اإلسالمية

جامعة  من خويگاني رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر رحيميمحمد د. ، يقرأها البيان الختامي وتوصيات المؤتمرقراءة 

 أصفهان

96::0 

کلمة شکر من أمين المؤتمر للحضور الکرام وللجهات الداعمة وتقييمه عن مستجدات المؤتمر وعرض الخطوات 

  المستقبلية

96:00 

 93:90 التقاط صورة تذکاريةاختتام المؤتمر و

 93:00 قصيرةالعودة إلی فندق الجامعة الستراحة 

کيلومترات( للتجول في أجنحته وزيارة  2انطالق بالباصات إلی المرکز التجاري الکبير: أصفهان سيتي سنتر )علی بعد 

 متحفه

91:22 

 09:22 العودة إلی الفندق لتناول العشاء

 92:32إلی  2من  إبريل00الخميس صباح 
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 حسب البرنامج التالي: جولة في أصفهان

 2:22 فندق الجامعةاالنطالق من 

 2:32 ساحة نقش جهان )مسجد اإلمام، مسجد الشيخ لطف اهلل، بناية عالی قاپو، 

 99:32 المرکزية سوق أصفهان القديمةجولة في 

 90:32 رکوب الباصات لالنطالق إلی حديقة بلدية أصفهان

 93:32 الغداء بضيافة رئيس بلدية أصفهان في حديقة البلديةالصالة و

 90:32 الذهاب إلی ناژوان في ضفة نهر زاينده رود

 96:90 زيارة حديقة الطيور علی ضفة النهر

 93:90 زيارة حديقة الفراشات وآکواريوم )مسبح األسماک(

 92:32 انتهاء برامج المؤتمر والجولة السياحية

 المسجلين في هذا البرنامج مسبقا. لبعض الضيوف القادمين من خارج إيران مدينة قم السفر إلی: مساء الخميس
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