
  

 

  

    
 واألدبية(رمي واللغة العربية )الدراسات اللغوية كبرانمج املؤمتر الدويل االفرتاضي للقرآن ال

1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (0100مارس/آذار  01يوم األربعاء )مراسم االفتتاح 

الدكتور حسن سرابز )األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية  رئيس اجللسة
 وآداهبا، كلية اللغة واآلداب، جامعة كردستان(

 

 :رابط اجللسة
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من الفارسية إلی  املرتجم الشفهي
 العربية

السيد صابر گل عنربي )إعالمي ومرتجم من اللغة الفارسية إلی 
 س(كالعربية وابلع

 
 كشار صورة امل التوضيح الربانمج التوقيت الرقم
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إلییییییی  9:11
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 الف( املقدمة وتشمل العناوين اآلتية:
 السيد ميالد أماينتالوة القرآن:  .0
 النشيد الوطين .0

 

 
كلمیییییة رئیییییيس اجلامعیییییة: الیییییدكتور  .3

)بروفيسیییییییور    رمحیییییییت صیییییییادقي
الكيميییاء، كليییة العلییوم األساسییية، 

 جامعة كردستان(

الرتحيب ابملشاركني 
عن وتقدمي موجز 

نشاطات جامعة  
 كردستان

 
كلمییییییة عميیییییید الكليییییییة: الییییییدكتور  .:

)بروفيسییور   اللغییة  عقییويياپرسییا 
الفارسیییییییية وآداهبیییییییا، كليیییییییة اللغیییییییة 

 واآلداب، جامعة كردستان(

الرتحيب ابملشاركني 
وتقدمي موجز عن 
نشاطات كلية اللغة 

 واآلداب
 

 كلمیییییة األمیییییني العلمیییییي للمیییییؤمتر: .9
)أستاذ  نژادالدكتور عبداهلل رسول 

مشییییییییارك بقسییییییییم اللغییییییییة العربيییییییییة 
وآداهبیییییییا، كليیییییییة اللغیییییییة واآلداب، 

 جامعة كردستان(

تقدمي خالصة عن 
 املؤمتر
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إلییییییی  9::9 0
00:11 

 كصورة املشار  عنوان احملاضرة ب( حماضرة املتحدثني الرئيسيني:
 آذرشیییییییب حممییییییید علیییییییي الیییییییدكتور .0

سور   اللغة العربية وآداهبا ي)بروف
 (رانيإ طهران، ،جبامعة طهران

رمي   كدور القرآن ال
توحيد أدب الشعوب 

 اإلسالمية

 
داغییییي القییییر  یاألسییییتاذ حممیییید علیییی .0

 ايییییییییمیالعامییییییییل   األكاد العضییییییییو)
 (كردستان  ميالكردية إبقل

 ردكجهود خطاطي ال
 رميك  خدمة القرآن ال

 
 األسییییییتاذ) الییییییدكتور السییییییيد سییییییام .3

 بقسیییییییم اللغیییییییة العربيیییییییة املشیییییییارك
 ليییییة اللغییییة والتواصییییل،ك،  وآداهبییییا
 (ایز يمال ترينغانو، ،زايونيجامة 

 واقع اللغة العربية،
 أزمة إنسان أم لسان؟

 
 

 (0100مارس/آذار  01األربعاء ) اجللسة األولی
 (مناهج العلماء القدامی واملعاصرين   الدراسات األدبية واللغوية للقرآن الكرمي /القرآن الكرمي واألدب العري املعاصر)

أستاذ مساعد   قسم اللغة العربية، الدكتور عبدالرمحن عزيز مصطفی ) رئيس اجللسة
 معاون عميد كلية الرتبية، جامعة رابرين، إقليم كردستان(و 

 

 رابط اجللسة:
 https://meet.uok.ac.ir/ch/arabic.lit  

 كصورة املشار  عنوان املداخلة الربانمج التوقيت الرقم
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إلیییییییییییی  00:31
03:11 

 

أسییییتاذ التعلیییییيم ال یییییانوي، ) حممیییید املیییییودن .0
وابحث   سیل  الیدكتورا ، جامعیة حممید 

 (اخلامس ابلرابط، املغرب

مناهج العلماء القدامى 
الدراسات  واملعاصرين  

 الكرمي للقرآن الصرفية
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)أسییییتاذ حماضییییر  د. سییییليم جلییییول محییییريط .0
جبامعییییة تيبییییازة، اجلزائییییر  وعضییییو ابمل ییییرب 
الشعرية اجلزائرية، جامعة حممد بوضیيا،، 

 (، اجلزائراملسيلة

أثر القرآن الكرمي   
نسيج األدب العري 
املعاصر  مفدي زكرایء 

 أمنوذجا
 

ي )عضییییو هي ییییة شییییكور أعییییدانن سییییيد د.  .3
 ومدير قسم اللغة العربية وآداهبا التدريس

 جبامعة خوارزمي، طهران، إيران(

دراسة اخلطاب القرآين 
ضوء اسلوبية علی 

االنزایح   سورة االنعام 
  منوذجا

د. أمري رفيق عوال املصيفي )بروفيسور    .:
اللغیییییة العربيیییییة وآداهبیییییا، جامعیییییة سیییییوران،  

 كردستان(

 لمةفتح اتء لفظ الك
 وإغالقها   السياق

دراسة   أثر ) القرآين
  (املصحف   الداللةرسم 

 
 (0100مارس/آذار  01اجللسة ال انية )األربعاء 

 وترمجة معاين القرآن( ةي/ الدراسات الرتمجةي)املستشرقون ودراساهتم القرآن
امعة حممد ملني دابغني عضو هي ة التدريس جبالدكتورة خدجية مرات ) رئيس اجللسة

 (اجلزائر ،2سطيف

 

 رابط اجللسة:
https://meet.uok.ac.ir/ch/arabic.lit  

 كصورة املشار  عنوان املداخلة الربانمج التوقيت الرقم
إلییییییییییییی  31::0 :

00:11 
أسیییتاذ )د. حممییید إبیییراهيم الشیییربيين صیییقر:  .0

ابلكلية اجلامعية )الدعوة واألداین( مشارك 
 ،السییییلطان أمحیییید شییییا سییییالمية ببهییییانج اإل

 (ماليزای

ادعاء املستشرقني خطأ 
تابة ك    الصحابة
 والرد عليه املصحف

 
ة اثل یییة دكتیییورا  طالبیییة سییین) صیییليحة فیییياليل .0

قتییة وأسییتاذة مؤ   املديّییة، جامعییة  ییر فییارس
 (اجلزائر، لونيسي علي 2جبامعة البليدة

 

املستشرقون والطعن   
القرآن الكرمي "دراسة 

 حتليلية"نقدية 

 

https://meet.uok.ac.ir/ch/arabic.lit
https://meet.uok.ac.ir/ch/arabic.lit


  

 

  

    
 واألدبية(رمي واللغة العربية )الدراسات اللغوية كبرانمج املؤمتر الدويل االفرتاضي للقرآن ال

4 

 

)األسیییتاذ املسیییاعد  يمحیییدأكیییرب أ يد. علییی .3
ومییدير قسییم اللغییة العربيییة وآداهبییا، جامعییة 

 إيران(رمانشا ، كرمانشا ،  كپيام نور  

 اپيبندی به بررسی ميزان
منت اصلی در ترمجه 

قرآن )بر  از ماموستا هژار
 (اساس نظريه آنتوان برمن

 
بقسییییم  ك)أسییییتاذ مشییییار  يصییییغر أد. جییییواد  .:

لية اآلداب والعلوم ك اللغة العربية وآداهبا،
 جامعة طهران، طهران، إيران( اإلنسانية،

حتليل معانی واژ  تقوا در 
اب  كرمي قرآن هایترمجه
ایبی آن ريشه از استفاد 
 سامی هایزابن در

 
 

  (0100مارس/آذار  01)األربعاء  ل ةاجللسة ال ا
 (القرآن الكرمي واإلجنازات املعرفية املعاصرة الكرمي/ للقرآن   الدراسات األدبية واللغويةمواقع التواصل االجتماعي  توظيف)

الدكتور السيد سام )األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اللغة  رئيس اجللسة
 واالتصال، جامعة يونيزا، ترينغانو، ماليزای(

 
 رابط اجللسة:

https://meet.uok.ac.ir/ch/arabic.lit  

 كصورة املشار  عنوان املداخلة الربانمج التوقيت الرقم
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إلییییییییییییی  00:31
01:11 

 
 
 
 
 
 
 

)أسییتاذة بقسییم د. سییيس سییلوی حممیید نییور  .0
واالتصال، لية اللغة كاللغة العربية وآداهبا،  

جامعیییییییییییییة السیییییییییییییلطان زيییییییییییییین العابیییییییییییییدين 
(UniSZA))ترينغانو، ماليزای ، 

زابر    تطبيق است دام
تعليم اللغة العربية 
 للناطقني بغريها

 
أسییییییتاذة تعلییییییيم العربيییییییة ) د. يطییییییو و ییییییي .0

للنییاطقني بغريهییا ألك ییر میین  ییس سیینوات 
جبامعیییییة حممییییید اخلیییییامس ابلیییییرابط، ومركیییییز 

ميیدلبوري     وجامعیةميدلبوري   الرابط، 
 (كاليفورينا أبمريكا

   الكرمي توظيف القرآن
الصويت  تعليم النظام

 بغريها العري للناطقني
 (دراسة ميدانية)
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دكتیییییورا  سییییینة طالبیییییة ل یییییوم قومیییییاين )ك( 1 .3
 اجلزائر(، اثل ة، جامعة غرداية

 

أثر تعهد القرآن الكرمي   
 تعليم اللغة العربية

 

 
)أسییییییتاذ التعلییییییيم  یبیییییین  يیییییی ی( د.  يیییییی0 .3

العییییايل، جامعییییة غردايییییة )اجلزائییییر(  و ییییرب 
واألدي، جامعییة غردايیییة،  املییوروا اللغیییوي

 (اجلزائر

أثر تعهد القرآن الكرمي   
 تعليم اللغة العربية

 

 
  اللغییییة العربيییییة  دكتییییورة) سییییامية بییییوفرورة .:

أسیییتاذة  ختصیییر دراسیییات لغويیییة تطبيقيیییة،
جامعییة أحممیید  بقسییم اللغییة العربيییة وآداهبییا،

 (اجلزائر بوقرة بومرداس،

ختفيف اهلمز   القرآن 
قواعد النحاة  نيالكرمي ب

واملعطيات الصوتية 
 احلدي ة

 
أسیتاذ ) أمحید عیو  ميأ.د..م. رجب إبراه .9

مشییییییییارك ورئییییییییيس قسییییییییم األدب والنقیییییییید 
جامعییییییة ، والبالغییییییة بكليییییییة اللغییییییة العربيییییییة

شیا  اإلسیالمية السلطان عبد احلليم معظم 
أسیییتاذ زائیییر بكليیییة العلیییوم العامليیییة يیییاليزای و 

اإلسیییییییالمية جبامعیییییییة منيسیییییییوات اإلسیییییییالمية 
 (ابلوالایت املتحدة األمريكية

الداليل    حایاالنز  ناميةيد
إلف  نيالقرآن الكرمي ب

 االستعمال وعمق الداللة

 

 
 (0100مارس/آذار  00ميس)اخل رابعةاجللسة ال

 (القرآن الكرمي وحتليل اخلطاب /اهلرمنيوطيقا احلدي ة ودورها   أتويل القرآن)
)األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية ولغات الشرق  حممد طيب فا الدكتور رئيس اجللسة

 األوسط، كلية اللغات واللسانيات، جامعة ماالای(

 

 رابط اجللسة:
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 كصورة املشار  عنوان املداخلة الربانمج التوقيت الرقم
إلییییییییییییییییییییی  1:31 0

01:11 
أسیییییتاذة وابح یییییة ) د. زهیییییراء علیییییي دخيیییییل .0

ملعهد العايل للدكتورا    اآلداب والعلوم اب
 (واالجتماعّية   اجلامعة الّلبنانّيةاإلنسانّية 

 

اهلرمنيوطيقا احلدي ة ودورها 
   أتويل القرآن

 
)میدرس اللغیة العربيیة حسام الدين خاكپور  .0

تورا    اللغیییة كواحلاصیییل علیییی شیییهادة الییید 
العربيیییییة وآداهبیییییا جبامعیییییة طهیییییران، ابحیییییث 
ومیییییرتجم   حقیییییل احلداثيیییییة واهلرمنيوطيقیییییا 

 والنقد األدي احلديث(

لە بەرزەجێوە بۆ 
مێژوو: )ڕامانێك لە 

سەر بۆچوونە 
 ھێرمێنۆتیكییەكانی

ئەبووزەید  حامید نەسر
 ن(بە قورئا سەبارەت

 
عضییو ) ة اهلییا ي علییي البوعيشییيد. مربوكیی .3

، قسم اللغة العربيةهي ة التدريس وحماضرة ب
 لية الرتبية، طرابلس، ليبيا(ك
 

الرتاكيب العدولية 
ومقاصدها الداللية   

 القرآن الكرمي

 
ورئیییيس  كد. هیییادي رضیییوان )أسیییتاذ مشیییار  .:

ليییییة اللغییییة كقسییییم اللغییییة العربيییییة وآداهبییییا،  
 ردستان، إيران(كواآلداب، جامعة  

أتويالت فقهية وكالمية 
للشيخ حممدابقر البالكي 
  حاشيته علی تفسري 

 البيضاوي

 
 

 (0100مارس/آذار  00ميس)اخل امسةاجللسة اخل
 (االحتجاج ابلقرآن الكرمي   علوم اللغة العربية/ األدبيةالتفاسري )

 كرمیي )األستاذة املساعدة بقسم اللغة العربية وآداهبا،الدكتورة شرافت   رئيس اجللسة
 كلية اللغة واآلداب، جامعة كردستان(

 

 رابط اجللسة:
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 كصورة املشار  عنوان املداخلة الربانمج التوقيت الرقم
إلیییییییییییی  01:31 7

00:11 
حماضیر ) رمضان خريي إمساعيل محیود د.  .0

ليیة اآلداب، جامعیة كبقسم اللغة العربية،  
والباحییییییییث يؤسسییییییییة  ، مصییییییییر دمنهییییییییور

عبیییییییدالعزيز البیییییییابطني ال قافيیییییییة ل بیییییییدا  
 الشعري(

السكينة هداایت آایت 
   القرآن الكرمي

 
 بروفيسیور) . حممد اإلمام إبراهيم اإلمیامد .0

 النحییییییوبقسییییییم اللغییییییة العربيییییییة )ختصییییییر 
ليیییة الرتبيیییة، جامعیییة القیییرآن ك(،  والصیییر،

  رمي وأتصيل العلوم، سودان(كال

ينییییوب عنییییه   اإللقییییاء د. سییییعيد حممییییود 
)أسییییییییییتاذ مسییییییییییاعد   النحییییییییییو  موسییییییییییی

العربيیییییییییة ة كییییییییی)مقیییییییییيم ابململ والصیییییییییر،(
  السییعودية ويعمییل حاليییا   جامعییة امللیی

 خالد ابلسعودية(

االحتجاج ابلقراءات عند 
 النحاة  األ وين أمنوذجا  

 
 موسی دد. سعيد حممو 

تیییورا    القیییراءات ك)د  رشیییيد عمیییوريد.  .3
عضییو مؤسییس ، القرآنيییة والییدرس اللغییوي

ملركز فاطمة الفهريیة لالایاا والدراسیات 
 غرب(امل، بفاس

توجيه القراءات القرآنية 
وأثر    إثراء الدرس 

 اللغوي

 
سییيد نويییید نقشیییبندي )أسیییتاذ مسیییاعد د.  .:

)ختصییییر أصییییول  بقسییییم الفقییییه الشییییافعي
ليییییة العلییییوم اإلنسییییانية، جامعییییة  ك،  الفقییییه(

ردسیییییییتان والباحیییییییث يعهییییییید دراسیییییییات  ك
 ردستان(ك

مفهوم الكفر   القرآن 
ومشكلة مصداقيته   

 الفقه

 
 

  



  

 

  

    
 واألدبية(رمي واللغة العربية )الدراسات اللغوية كبرانمج املؤمتر الدويل االفرتاضي للقرآن ال

8 

 

 (0100مارس/آذار  00ميس)اخل اخلتاممراسم 
 كصورة املشار  اضرةعنوان احمل الربانمج التوقيت الرقم
 :يالیییییییییییییف( حماضیییییییییییییرة املتحیییییییییییییدا الرئيسییییییییییییی 03إلی  00 1

سیییییور   يبروف) الیییییدكتور حممییییید خاقیییییاين
اللغیییة العربيیییة وآداهبیییا جبامعیییة أصیییفهان، 

واملبیید  ملشییرو  وسییام   إيییرانأصییفهان، 
 املرجعية للغة العربية وآداهبا(

تاب   كالم والكثنائية ال
رمي ودالالهتا كالقرآن ال

 اللسانية والتفسريية

 
ب( حماضیییییییرة املتحیییییییدا الرئيسیییییییي األخیییییییري: 

تور خليیییییل پیییییرويين )بروفيسیییییور   كالییییید 
اللغییییة العربيییییة وآداهبییییا، جامعییییة تربيییییت 

 مدرس، طهران، إيران(

سري البياين للقرآن التف
 رمي وتطور كال

 
 :لمییییییییییییییییییییییة األمییییییییییییییییییییییني التحضییییییییییییییییییییییرييك( ج

د. مجيل جعفري )أسیتاذ مسیاعد بقسیم 
، کليیییییییة اللغیییییییة اللغیییییییة العربيیییییییة وآداهبیییییییا
 (واآلداب، جامعة کردستان

 تقدمي موجز عن املؤمتر

 
 

 

 )غرينويتش( إلی وقت املبدأ نسبةجدول الفارق الزمين ابل
 السعودية العراق مصر لبنان املغرب ليبيا ماليزای اجلزائر إيران

+3.5 +1 +8 +2 +1 +2 +2 +3 +3 

 

 
  والحمد هلل رب العالمين

 له وصحبه أجمعينعلی آمحمد و   نبينا  والصالة والسالم علی


