
 المحتويات
 

دراسة ميدانية  لفئة األكادمييني  العربية عرب الويب معايري التقييم يف استخدام احملتوى الرقمي للغة
 ٔ ............................................................................................. اجلزائريني

 (جامعة منتوري  قسنطينة) د.كمال بوكرزازة
 (جامعة املسيلة ـ اجلزائر) أ . عبد الرزاق غزال

األدبية )شافية أيب فراس احلمداين أمنوذجا( دراسة استخدام الدراسات األسلوبية يف تعليم النصوص 
 ٕٓ ........................................................................ أسلوبية ) ادلستوي الرتكييب (

 عضو ىيئة التدریس جبامعو شریاز(دکتوره آفرین زارع )

 ٜٕ ................................................. ادلتلقي ورىان التأويل البالغة العربية وآفاق التحديث
 جامعة الفيوم( –أمحد مسری العاقور )كلية دار العلوم 

 ٘ٗ ......................................................... بناء الشخصية اللغوية أدب األطفال وأثره يف
 (جامعة طرابلس) ةهة املوفدهالدكتور اهلادي املربوك سامل عبدهللا اجل

 ٓٙ ............................................................................. الرتمجات الفارسية للقرآن الكرمي
 ایران( –)جامعة آزاد االسالمية فرع آابدان  دمحم جواد امساعيل غامني –علي سپةهيار

  ٗٛٗٛ  ..................................................................................  إمنوذًجاإمنوذًجامجالية القصة القرآنية قصة سيدان يوسف عليو السالم مجالية القصة القرآنية قصة سيدان يوسف عليو السالم 
 الدكتورة ابن محيد فرحان )جامعة بغداد ـ كلية الرتبية للبنات قسم علوم القرآن(

 ٓٓٔ ................................................... الطفل العريب مابني ادلوروث اللغوي وعصر العودلة
 أ.د حسني حميسن البكري و أ.م.د ابتسام اثبت دمحم العاين )كلية الرتبية للبنات جامعة بغداد(

 ٙٔٔ ...................................... احلفاظ على الرتاث اللغوي واألوريبدور احملقق ىالل انجي يف 
 أ.م.د. فراس عبد الرمحن النجار )جامعة األنبار/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية(

 ٓٗٔ .... والتوظيف احلكائي عند دمحم عبد الويل أمنوذجاً( لغة اخلطاب يف الرواية اليمنية )ادلسرية، وادلضمون،
 (جامعة، صنعاء، اليمنأرحب، -كلية الرتبية) إبراىيم أبو طالب



 ٕٙٔ ........................... -دراسة حتليلي-جتليات الصُّورة القرآنية ادلُْدرََكة يف الشعر العراقي الستيين 
 ابن رشد(–كلية الرتبية –اميان دمحم ابراىيم العبيدي )جامعة بغداد 

 ٜٚٔ .... أمنوذجاً(والتوظيف احلكائي عند دمحم عبد الويل  لغة اخلطاب يف الرواية اليمنية )ادلسرية، وادلضمون،
 (أرحب، جامعة، صنعاء، اليمن-أستاذ األدب والنقد احلدیث املساعد، بكلية الرتبية) إبراىيم أبو طالب

 ٕٔٓ ........................................................... تطبيقـًا يف خمطوطٍة بالغيَّةٍ  فــنُّ الـتَـّلـخـيـص
اإلسالميَّة، فرع العلوم جامعة آزاد ) حاصلة على الدكتوراه يف اللغة العربيَّة وآداهبا نـكـو سـازپـإنـعـام  

 (والبحوث بطةهران

 ٜٕٔ ....................... ودوره يف إحياء النص الديين)نور الدين السادلي منوذجا( األدب العريب يف عمان
د. عيسى بن دمحم بن عبدهللا السليماين )أستاذ النقد األديب املشارك كلية العلوم التطبيقة بنزوى وزارة 

 سلطنة عمان التعليم العايل(

 ٕ٘ٗ .............................................................. وأمساؤىا يف األدب األندلسياأللبسة 
Dr. Sohad Jaderi  (مبادیء الّنقل من العربية إلی الفارسّية) 

 ٕٔٙ ................................................... التحدايت و التوقعات؛ اللغة العربية يف خوزستان
 عظيم محزة مطوري( –دمحم جواد إمساعيل غامني )علي سپةهيار 

 ٕٓٚ .............................................................................. لغة القرآن الكرمي أثر
 (جامعة صنعاء)*  د. خالد علي الغزايل

 تثمني ادلخطوط وأثره يف تفعيل التحقيق بني األدوار تفعيل دورحتقيق ادلخطوطات إلنقاذ الرتاث
 ٜٜٕ ............................................... اإلمارات العربية ادلتحدة االلكرتونية التقليدية وادلواقع

 (أستاذ ابملعةهد الوطين للتكوین جامعة قسنطينة اجلزائر) .مغالوي زكرايء

 ٕٖ٘ ........................................... الرتاث العريبوآاثر ذلك يف إحياء  مجع ادلخطوطات وحتق
 (وكيل كلية اللغة العربية ابلزقازیق) السيد دمحم أمحد الدیب

 ٖٓٗ ........................................................... و يف األدب الّرسايليمن مالمح فن التشب
 ایران دکتور سيد اکرب غضنفری دکتور دمحم حسن معصومی

 ٖٚ٘ ................................... اللغة العربية بني أصالة ادلاضي وولوج احلاضر واستشراف ادلستقبل



 ليبيا( -السالم العامل )قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة طرابلس خمتار بشری خمتار عبد 

 ٖٛٙ ............... "رواية ذاكرة اجلسد ألحالم مستغامني أمنوذجاً"التـنـاص الديين يف الرواية العربية ادلعاصرة
 ليبيا( -قاسم حسن القفة )جامعة الزاویة  .

 ٕٖٛ ................................................................. عالقة اللغة العربية بوسائل اإلعالم
مسقط سلطنة  –جامعة السلطان قابوس  -بن سعيد املنذري )أستاذ مساعد/ كلية الرتبية راي بنت سامل

 (مسقط –عمان 

 ٜٖٗ ......................................................... واقع وآفاق أدب األطفال يف عصر العودلة
األستاذ املساعد الدكتورة روانك توفيق علي النورسي )جامعة بغداد / كلية الرتبية للبنات / قسم اللغة 

 العربية(

 ٙٓٗ ................................................................. شعر ادلعلقاتالشاىد الوصفي يف 
إایران( الدکتور السيد عبد الکرمی  - إلدارة التعاون يف حمافظة خوزستان عامالسيد خلف املوسوي )مدیر 

 إیران( -احلسيين )املعاون السياسي يف حمافظة خوزستان 

 ٕ٘ٗ ................................................................ اللغة الشعرية يف شعر سعاد الصباح
-کل إلدارة التعاون يف حمافظة خوزستان)السيد خلف املوسوي مدیر  الشاىد الوصفي يف شعر املعلقات 

 ایران(
 ایران(-)الدکتور السيد عبد الکرمی احلسيين املعاون السياسي حملافظة خوزستان

 ٖٗٗ ................................. إسهامات العلماء ادلسلمني ابلصني يف ترمجة الرتاث العريب اإلسالمي
 (الرتبویة مباليزاي. حماضرة يف كلية اللغات واإلتصالت جلامعة السلطان إدریس)سوي اين مي )فاطمة( 

 ٖ٘ٗ ............................................................... الصورة الفنّية يف القصيدة األندلسّية
 -أبو القاسم إبراىيم املةهدي )حماضر_بقسم اللغة العربّية كلّية اآلداب اجلزیرة جامعة اإلمام املةهدّي 

 السودان(
 

 ٔٚٗ ........................ األلفاظ القرآنية يف جمال السياسة بني رأي ادلفسرين بعد اقتباسها يف اإلندونيسية
 ()جامعة إندونيسيا املتعال أمحد دمياطيعبد 



 ٙٛٗ .................................. موافقة القراءة القرآنية  للغة العربية)شرط من شروط صحة القراءة(
 مكة( األستاذ املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى) د/ علي جابر وادع الثبييت

 ٓٓ٘ ........................................  سور ي آل عمران و النساءريأثر معاين حروف اجلّارة يف تفس
 فارس دىداري  - سوزان جادري

 (یرانإ –خوزستان  –مدّرسة يف إدارة الرتبية والتعليم يف مدینة بندر امام مخيين ) 

 ٚٔ٘ ....................................... منهج اإلسالم يف بناء التفكري العلمي وأتسيس مناىج البحث
 القرىاألستاذ املشارك يف أصول الرتبية اإلسالمية جبامعة أم ) الدكتور خالد بن دمحم بن یوسف التومی

 (جامعة أم القرى اململكة العربية السعودیة

 ٕٗ٘ ........................................................ تفعيل دور حتقيق ادلخطوطات إلنقاذ الرتاث
 (جامعة أم القرى –كلية الدعوة وأصول الدین )أ.د. غالب بن دمحم أبو القاسم احلامضي

 ٙٛ٘ ..................................................... التطلعات و التحدايت ادلعجم العريب ادلعاصر:
 (طرابلس / ليبيا –جامعة طرابلس ) دمحمد سامل الفيتوري

 ٚٛ٘ ....................................................... دور الرتمجة يف نقل ادلعرفة و إثراءاللغة العربية
 (اململكة العربية السعودیة حاليا ويف جامعة حائل أستاذ مساعد يف جامعة اجلزائرسابقا) الدكتورة نصریة زیتوين

وجهة نظر  حتقيق منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا ألىدافو يف ضوء معايري بناء ادلنهج  من
أعضاء ىيئة التدريس والطالب دراسة حالة عن معهد اللغة العربية للناطقني بغريىا ابجلامعة 

 ٜٙ٘ ................................................................................. ادلدينة-اإلسالمية
 (املدینة املنورة –جامعة طيبة  –كلية الرتبية ) التونسيعلي نبيلة طاىر 

 ٕٔٙ ...................................... العربية  ( يف تعلم اللغةICTتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت )
 رمحات ) جامعة جاكرات احلكومية( أجتينج

 ٖٔٙ .............................. ألمحد قشريي سهيل كمصدر دلفّسر القرآن الكرمي  تهاأمهيو اللغة العربية 
 (جامعة شریف ىدایة هللا اإلسالمية احلكومية جباكرات)ألمحد قشریي سةهيل 

 ٛٙٚ .................................................................... كيف حيفظ القرآن اللغة العربية
 والعلوم اإلنسانية(أمحد شيخ الدین  )رئيس قسم الرتمجة يف كلية ااآلداب 



 ٗٛٚ ............ (KTSPدور معاىد األسالمية  ىف تعليم اللغة العربية على األساس تطبيق ادلنهج ادلدرسي )
 مدرس اللغة العربية و آدهبا جبامعة األزىار إندونيسيا(الدكتور فيصل ىيندرا )

 ٜٙٚ .................................................................. التجديد يف النحو يف ميزان النقد
 (Islamic Azad University, Tabriz, Iran) الدكتور رسول تقوي
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