
9 یــولیــو  2020
 بالتوقیت العالمي الموحد

ً
الساعة الحادیة عشرة صباحا

منتــدى دولــي افتراضي

اللغة العربیة للناطقین بغیرها  بعد )كوفید-19( 

الجــلــســة االفتتــاحيــة

11:10 - 11:00

 د. سالم بن محمد المالك
المدير العام لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو -

 د. عبد الله العبيد
 رئيس مركز اإليسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها

المداخلتان العلميتان االفتتاحيتان

11:25 - 11:10

اش 
ّ
د. محمد الحن

رئيس الوكالة الدولية لهندسة اللغات الطبيعية

د. خالد حسين أبوعمشة 
المدير التنفيذي في العالم العربي لبرنامج »مركز الدراسات العربية بالخارج«



الجلسات العلمية

الجلسة 1 : العمل اإلقليمي والدولي في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها )التحديات والفرص(

11:55 - 11:25

 د. محمود إسماعيل صالح
األمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

 د. علي عبد الله موسى
 األمين العاّم للمجلس الدولي للغة العربية

 د. عيسى صالح الحمادي
غة العربية لدول الخليج

ّ
مدير المركز التربوي لل

 أ. فيصل الجهني
منسق برامج اللغة العربية في البنك االسالمي للتنمية

 د. مجدي حاج إبراهيم
غة العربية للناطقين بغيرها

ّ
مركز اإليسيسكو لل

الجلسة 2 : من أجل أدوار قيادية للمؤّسسات الجامعية في بناء القدرات الوطنية  

12:20 - 11:55

 د. تولوس مصطفى
الرئيس العام التحاد مدّرسي اللغة العربية بإندونيسيا

 سعيد محمد بابا سيال
مدير جامعة الساحل في مالي، واألمين العام التحاد علماء إفريقيا

 د. بدر علي العبد القادر
عميد معهد تعليم اللغة العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 د. إبراهيم عثمانوف
نائب رئيس أكاديمية أوزبكستان اإلسالمية الدولية للشؤون األكاديمية

 د. دين شيرين )أيوب نور الحق(
مدير مجمع البحوث للثقافة اإلسالمية بجامعة النجو، الصين الشعبية

الجلسة 3 : استثمار الثورة االتصالية والرقمية في خدمة اللغة العربية ونشرها 

12:45 - 12:20

 دة. سيتي سارا بنت الحاج أحمد
عميدة كلية اللغة العربية والحضارة اإلسالمية، سلطنة بروناي دار السالم

دة. وداد نايبي
مديرة معهد ابن بطوطة اإلفريقي في جمهورية بنين

 د. بابكر قدرماري
مدير مركز يوسف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العربي، جامعة إفريقيا العالمية

 د. شكري الحمروني
مدير التطوير التربوي في مؤسسة غرناطة للنشر والخدمات التربوية

 د. أنور غيتسيتش
عميد كلية الدراسات اإلسالمية في نوفي بازار، صربيا

الجلسة 4 : آفاق تعليم اللغة العربية ونشرها في العالم 

13:10 - 12:45

د. محمد أيوب الندوي
مدير المركز الثقافي العربي الهندي في نيودلهي

دة. كيرستين ويلش
مديرة برنامج جامعة مدلبوري للغة العربية في األردن

أ. فان ثانه هوين
رئيسة قسم الدراسات العربية، جامعة العلوم االجتماعية واإلنسانية، فيتنام

أ. محمد حسين الغزاوي
مدير سابق للمركز الثقافي اإلسالمي في فوز دو إغواسو، البرازيل

د. أحمد الدبيان
المدير العام للمركز  الثقافي اإلسالمي في لندن

االختـــتــــــام13:10


