
 
 

 جدول أعمال ملتقى eTurn العالمي الثالث2020 

" اللغة العربیة تزاحم لغات العالم"   
& 

شخصیة أسھمت في نشر اللغة العربیة  100حفل تكریم   
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 الیوم األول : 11 آب 2020

 أوال:الجلسة االفتتاحیة )من الساعة 3:00 عصرا الى الساعة 3:30 عصرا بتوقیت مكة 

-السالم الملكي األرني المكرمة(  1

-تالوة القرآن الكریم/ كوسوفا 2 

- كلمة الطلبة الناطقین بغیر العربیة/غانا 3 

-قصیدة للشاعر االستاذ الدكتور خضیر درویش / العراق 4 

-أنشودة "ال تلمني في ھواھا"  فرقة نادي فرسان العربیة/ لبنان 5 

- كلمة رئیس الملتقى/األردن 6 

 7- كلمة راعي الحفل / صاحبة السمو الملكي األمیرة الجوھرة بنت فھد بن خال آل سعود حفظھا هللا

  ثانی اً: الجلسات النقاشیة للمتحدثین الرئیسیین في الیوم األول( من الساعة 3:30 عصرا الى  
الساعة9:30 مساء بتوقیت مكة المكرمة)



 

 

 

  11/8/2020 -)1(رقم الجلسة 

)مةعصرا بتوقیت مكة المكر 4:30الى عصرا  3:30(   

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

3:45 
 عصرا

3:30 
اعصر  

لعربیة بوصفھا لغة ثانیة في اطار ا مالیزیا
 الدراسات العلیا في مالیزیا 

منجد مصطفى. د.أ  

4:00 
 عصرا

3:45 
 عصرا

التذوق الجمالي وأثره في العملیة  العراق
 التعلیمیة 

خضیر درویش. د.أ  

4:15 
 عصرا

4:00 
 عصرا

استخدام المنصات الرقمیة في تعلیم  المغرب
 العربیة للناطقین بغیرھا

دمحم حناش. د.أ  

4:30 
 عصرا

4:15 
 عصرا

 مناقشة   

4:45 
 عصرا

4:30 
 عصرا

في  للتعارف شبكة أعمال 
عبر  مجموعات صغیرة عشوائیة

 زووم

 استراحة 

  

11/8/2020 -)2(رقم الجلسة   

)مساء بتوقیت مكة المكرمة 6:00مساء الى  5:00من (  

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

مساء 5:15 مساء 5:00  دور مجمع اللغة العربیة االردني في حمایة  األردن 
 اللغة العربیة

 سمیر استیتیة. د.أ

مساء 5:30 مساء 5:15  مركز البحوث  -تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا مصر 
والدراسات االندونیسیة في جامعة قناة 

انموذجاالسویس   

حسن یوسف. د.أ  

مساء 5:45 مساء 5:30  منصة علمني العربیة  -التطبیق الذكي السعودیة    امین الزھراني. د 
مساء 6:00 مساء  5:45   مناقشة   
مساء  6:30 مساء  6:15  للتعارف في مجموعات  شبكة أعمال  

 صغیرة عشوائیة عبر زووم
 استراحة

 



 

 

 

  11/8/2020 -)3(رقم الجلسة 

)مةبتوقیت مكة المكر مساء 7:45الى  مساء 6:45(   

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

مساء 7:00 مساء 6:45  دور االنشطة الالمنھجیة في تعلیم  لبنان 
لبنان انموذجا -للناطقین بغیرھاالعربیة   

وافي حاج ماجد . د .أ  

مساء 7:15 مساء7:00  اختبارات اللغة العربیة للناطقین بغیرھا  السعودیة 
التجربة السعودیة انموذجا -  

عبدالرحمن . د
 الشمراني 

مساء 7:30 مساء 7:15  الدور االندونیسي في تعلیم ونشر اللغة  اندونیسیا 
الناطقین بغیرھاالعربیة بین   

 الدكتور احمد مرادي 

مساء 7:45 مساء 7:30   مناقشة    
مساء 8:00 مساء 7:45  في  للتعارف شبكة أعمال  

عبر  مجموعات صغیرة عشوائیة
 زووم

 استراحة 

  

11/8/2020 -)4(رقم الجلسة   

)مساء بتوقیت مكة المكرمة 9:15مساء الى  8:15من (  

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

مساء 8:30 مساء 8:15    -د ایمان الكیالني.أ دور الھاشمیین في نشر اللغة العربیة األردن 
مساء 8:45 مساء 8:30  الجوانب االجتماعیة لالدب العربي في مناھج  العراق 

 اللغة العربیة للناطقین بغیرھا
دمحم عوید . د.أ

 السایر 
مساء 9:00 مساء 8:45  تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا الغراض  بریطانیا 

ً -خاصة مشروع سفیر القران انموذجا  
 

  -دمحم ابو الكالم . د

مساء 9:15 مساء 9:00   مناقشة   
مساء 9:30 مساء  9:15  شبكة أعمال للتعارف في مجموعات   

 صغیرة عشوائیة عبر زووم
 استراحة

 

 



 

 

12/8/2020الیوم الثاني   

  12/8/2020 -)1(رقم الجلسة 

)مةعصرا بتوقیت مكة المكر 4:00الى عصرا  3:00(   

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

3:15 
 عصرا

3:00 
اعصر  

واقع تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا في  بنغالدش
 بنغالدش

دمحم منیر الزمان . د  

3:30 
 عصرا

3:15 
 عصرا

مستقبل للّغة العربیة في عصر الذكاء  أي المغرب
 االصطناعي

 الدكتور عمر مھدیوي

3:45 
 عصرا

3:30 
 عصرا

زیادة المحتوى العربي في الشبكة  السعودیة
العنكبوتیة من خالل الكتب المحوسبة 

الخاصة بتعلیم االطفال من الناطقین بغیر 
 العربیة

 

 الدكتور عبدهللا المشرف 

4:00 
 عصرا

3:45 
 عصرا

 مناقشة   

4:15 
 عصرا

4:00 
 عصرا

في مجموعات  للتعارف شبكة أعمال 
عبر زووم صغیرة عشوائیة  

 استراحة 

  

12/8/2020 -)2(رقم الجلسة   

)مساء بتوقیت مكة المكرمة 5:30مساء الى  4:30من (  

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

مساء 4:45 مساء 4:30  التجربة التونسیة في تعلیم العربیة للناطقین  تونس 
 بغیرھا

االستاذ الدكتور محفوظ 
 غزال 

مساء 5:00 مساء 4:45  تاج الدین المناني . د مساھمة العلماء الھنود في اللغة العربیة الھند   
مساء 5:15 مساء 5:00  تعلیم العربیة  والقران الكریم البناء  امریكا 

 الجالیات في امریكا
 

دالیا دمحم الدیب . د  
 

مساء 5:30 مساء  5:15   مناقشة   
مساء  5:45 مساء  5:30  شبكة أعمال للتعارف في مجموعات   

 صغیرة عشوائیة عبر زووم
 استراحة



 

 

 

  12/8/2020 -)3(رقم الجلسة 

)مةعصرا بتوقیت مكة المكر 7:00الى عصرا  6:00(   

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

مساء 6:15 مساء 6:00  تعلیم العربیة لالطفال غیر الناطقین بھا  االردن 
 التعلیم عن بعد-في الصفوف االفتراضیة

بسمة السلیم . د  

مساء 6:30 مساء 6:15  دور المؤسسات في السعودیة في توفیر  السعودیة 
المصادر والمراجع اإللكترونیة لتعلیم 
اللغة العربیة للناطقین بغیرھا مركز 
الملك عبد هللا بن عبد العزیز الدولي 

 ً  لخدمة العربیة انموذجا

 الدكتور دمحم فارع 

مساء 6:45 مساء 6:30  تطبیقات الذكاء االصطناعي وتعلیم اللغة  امریكا 
 العربیة

 المھندس زید مرجي

مساء 7:00 مساء 6:45   مناقشة    
مساء 7:15 مساء 7:00  للتعارف في مجموعات شبكة أعمال   

 صغیرة عشوائیة عبر زووم
 استراحة 

  

12/8/2020 -)4(رقم الجلسة   

)مساء بتوقیت مكة المكرمة 8:30مساء الى  7:30من (  

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

مساء 7:45 مساء 7:30  استراتیجیات تعلیم العربیة للناطقین  العراق 
 بغیرھا

ھدى صالح رشید. د.أ  

مساء 8:00 مساء 7:45  تجربة جامعة االمارات في اعداد مناھج  فلسطین 
 تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا

 الدكتور یوسف حطیني

مساء 8:15 مساء 8:00    ھاجر أحمد المومني.د تطور اللغة العربیة من منظور لساني االردن 
مساء 8:30 مساء  8:15   مناقشة   
مساء  8:45 مساء  8:30  شبكة أعمال للتعارف في مجموعات   

 صغیرة عشوائیة عبر زووم
 استراحة

 

  



 

 

12/8/2020 -)5(رقم الجلسة   

)مساء بتوقیت مكة المكرمة 10:00مساء الى  8:45من (  

وقت 
 االنتھاء

وقت 
 االبتداء

 المتحدث الرئیسي الموضوع الدولة

مساء 9:00 مساء 8:45  محمود عبد العاطي. د.أ والتخطیط السیاسة اللغویة مصر   
مساء 9:15 مساء 9:00  تعلیم اللغة العربیة في دعم األنشطة الثقافیة  االمارات 

 االمارات انموذجا-للناطقین بغیرھا
ناصيمریم الش.د  

مساء 9:30 مساء 9:15  األفكار االبداعیة النظریة و التطبیقیة في تعلیم  فلسطین 
بغیرھا وذلك من خالل اللغة العربیة للناطقین 

االدب والفنون باعتبار األدب سفیرا عالمیا لنشر 
 اللغة العربیة

االستاذة میساء 
 سالمة 

مساء 9:45 مساء 9:30   العربیة لغة دینامیكیة بین زخم التراث وحتمیة  الجزائر 
 الحداثة

 االستاذ سھلي جلول

10:00 
 مساء

مساء  9:45  مناقشة   

10:10 
 مساء 

10:00 
 مساء 

شبكة أعمال للتعارف في مجموعات صغیرة  
 عشوائیة عبر زووم

 استراحة

 

 :محاور الملتقى 

 .محور أفكار ابداعیة في نشراللغـــــــــــــــــة العربیـــــــــــــة للناطقین بغیرھا:اوالً  •

 .محور تطبیقات الذكاء االصطناعي وتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا: ثانیاً  •
•  ً محور ضرورة تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا ألبناء المسلمین في بالدھم وبالد : ثالثا

 .المھجر

•  ً  .محور تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا ألغراض خاصة: رابعا
•  ً  .محور تعلیم العربیة لالطفال الناطقین بغیرھا مباشرة و تعلیمھم  عن بعد:خامسا

•  ً  .قة ذكیة للناطقین بالعربیة وبغیرھامحور تصمیم االختبارات بطری: سادسا
 .محور دور الدول والمؤسسات في نشر اللغة العربیة وحفظھا وحمایتھا:سابعاً  •

  



 

 

 

 

شخصية أسهمت في نشر العربية حول العالم 100حفل تكريم   

 

 12/8/2020یوم 
 

 مساء 10:40مساء الى الساعة  10:10من الساعة 
 

شخصیة 100اعالن اسماء المكرمین من ضمن   
*************************************************** 
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أسالیب ابداعیة في تعلیم العربیة للناطقین / ورش تدریبیة 

 بغیرھا
مساء من الساعة الخامسة الى الثامنة 13/8/2020یوم   

 بتوقیت مكة المكرمة

االستاذة ھبة 
 عابدین

 نظام سكامبر في تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا

بسمة السلیم. د R2D2 في تعلیم العربیة عن بعد  نظام   

االستاذة وجدان  
 الترعاني 

توظیف والمسرح في تعلیم العربیة للناطقین 
 بغیرھا

نبال  االستاذة
 حوامدة

الرسومات الفنیة في تعلیم العربیة لالطفال 
 الناطقین بغیرھا 

المھندسة لمى 
 خلیل

في تعلیم العربیة   Pear Deckاستخدام تطبیق 
 للناطقین بغیرھا التفاعلي
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