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دليل م�ؤمتر اللغة العربية واآدابها »ر�ؤية معا�صرة«

جلــان املـ�ؤمتـر

اأوالً: اللجنة املنظمة:

1- الدكتور/ هــــــــــــــــــالل بن �سعيد احلجري           رئي�س ق�سم اللغة العربية واآدابها

2- الدكتور/ حممد بن مبــــــــــــارك العرميي      رئي�س اجلمعية العمانية للكتَّاب والأدباء

3- الدكتور/ اإح�ســــــــــان بن �ســـــــــادق اللواتي    

4- الدكتور/ حممد عبـد الفتــــاح العمراوي

5- الدكتور/ زاهـــــــــــــــر بن مـــرهون الداودي

6- الأ�ستاذ/ زاهــــــــــــــر بن بــــــــــــدر الغ�سيـــــــــني 

7- الفا�سل/ يعقــــوب بن مبارك اخلنب�سي

8- الفا�سلة/ رحمة بنت عبداهلل احل�سنية

ثانًيا: اللجنة العلمية:

1- الأ�ستاذ الدكتور/ حممد الهادي الطرابل�سي

2- الأ�ستاذ الدكتور/ احلـــــــــــــوا�س م�سـعـــــــــــــــودي

3- الدكتور / عبـــــــد احلـــــليم حممــــد حـــــامـــــــــد

4- الدكتور/ اأحمـــــــــــد يــــــو�ســـــــف ابـــــن قـــــــــــــدور
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مقدمة

النظري  امل�ستويني  على  عظيمة  اإجنازات  حتقق  اأن  اللغة  علوم  ا�ستطاعت 

والطبية  والطبيعية  الإن�سانية  العلوم  مع  اللغة  علوم  تعالقت  فقد  والتطبيقي، 

راأى ق�سم  املنطلق  واأدبية جديدة. من هذا  لغوية  التعالق نظريات  والتقنية؛ فتوالد مع هذا 

)اللغة  عامليا:  موؤمترا  ما  ُينظِّ اأن  والأدباء  للكتَّاب  العمانية  اجلمعية  مب�ساركة  العربية  اللغة 

العربية  اللغة  لعلوم  املعا�سرة  الروؤية  قرب  عن  ليك�سف  معا�سرة(؛  روؤية  واآدابها:  العربية 

واآدابها، ومدى ا�ستفادة اللغة العربية منها. 

1- ر�ؤية امل�ؤمتر:

اأكرث  اأن يكون املوؤمتر من  اإىل  للكتَّاب والأدباء  العمانية  العربية واجلمعية  اللغة  يتطلع ق�سم 

املوؤمترات اإ�سهاما يف اإبراز الروؤية املعا�سرة لعلوم العربية يف اإطار ما قدمه ويقدمه العلماء 

العرب من قراءة معا�سرة لعلوم العربية يف جمال الل�سانيات والأدب والنقد.

2- ر�سالة امل�ؤمتر:

بتقدمي   املرجوة  الأهداف  حتقيق  اإىل  املوؤمتر-  بحوث  خالل  -من  املنظمة  اللجنة  ت�سعى 

من  والإفادة  العربية،  لعلوم  واملعا�سرة  الرتاثية  النظرة  بني  توائم  جادة  علمية  درا�سات 

املناهج احلديثة يف جمالت الل�سانيات والدرا�سات الأدبية والنقدية.

3- اأهداف امل�ؤمتر:

اأ - يتواءم املوؤمتر مع التوجه العام للجامعة نحو تقوية اجلانب املرتبط بالبحث العلمي عند 

اللغة  علوم  يف  للمتخ�س�سني  منا�سبة  فر�سة  اإتاحة  اإىل  ي�سعى  اأنه  ذلك  اجلامعي؛  الأ�ستاذ 

بحوثهم  يخدم  فيما  واخلربات  التجارب  وتبادل   والتباحث  احلوار  بغية  لاللتقاء؛  املختلفة 

ودرا�ساتهم.
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ب - ي�سعى املوؤمتر اإىل اإعادة قراءة اجلهود العلمية التي بذلها املتقدمون 

من علماء العربية يف �سوء املناهج احلديثة؛ حتى يت�سنى للباحثني املعا�سرين الإفادة مما يف 

تلكم اجلهود من جوانب م�سيئة.

ج - الوقوف على اأهم املالمح املنهجية التي ميكن تبينها يف جهود علماء العربية املتقدمني، 

يف حماولة الو�سول اإىل اأهم ما ميكن اأن ي�ستفاد منه يف و�سع ت�سور منهجي عربي ي�ستفيد 

من اجلهود القدمية يف �سوء املعطيات البحثية املنهجية احلديثة.

4-  حماور امل�ؤمتر:

اأ - املحاور اللغ�ية:

- اإ�سهام علماء العربية يف جمال الدرا�سات ال�سوتية، روؤية معا�سرة.

- الفكر النحوي وال�سريف يف نظر املحدثني.

- ق�سايا الدللة عند علماء العرب القدامى يف �سوء الل�سانيات احلديثة.

- املعاجم العربية احلديثة، نقد وتقومي.

ب - املحاور النقدية:

- قراءات يف الرتاث العربي البالغي والنقدي، روؤية معا�سرة.

- املناهج النقدية احلديثة، نظرة ناقدة.

- نحو منهج نقدي عربي معا�سر ) اخللفية النظرية والفاعلية التطبيقية(.

3



دليل م�ؤمتر اللغة العربية واآدابها »ر�ؤية معا�صرة«

حفـل االفتتـاح
تحت رعاية معالي الدكتور

عبد اهلل بن ناصر الحراصي      الموقر
رئيس الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

اليوم: األحد
التاريخ: 2 - ديسمبر 2012م

الزمن: التاسعة صباحا
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برنامج 
الجلسات العلمية للمؤتمر
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المحور: األدب
اليوم: األحد

التاريخ: 2 - ديسمبر 2012م
الزمن: 10:15 - 1:00م

المكان: قاعة المؤتمرات

رئيس الجلسة: د. علي بن أحمد الكبيسي - جامعة قطر
مقرر الجلسة: أ. حافظ بن أحمد أمبوسعيدي

الباحثون واألبحاث

* كلمة المتحدث الرسمي: أ.د. عبد اهلل بن محمد الغذامي - المملكة العربية السعودية

الجلسة األولى
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الجلسة الثانية

المحور: النحو والصرف
اليوم:  األحد

    التاريخ: 2 -  ديسمبر -  2012
الوقت: 2.30 – 5.15م

المكان: قاعة المؤتمرات

رئيس الجلسة: أ.د. فاضل صالح السامرائي- جامعة السلطان قابوس

مقرر الجلسة: أ. محمود بن يحيى الكندي
الباحثون واألبحاث

* كلمة المتحدث الرسمي :  أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف-جمهورية مصر العربية
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المحور: الداللة والنص
الوقت: 8.30 – 11.15ص

المكان: قاعة المؤتمرات

رئيس الجلسة: د. خالد بن عايش الحافي-جامعة الملك سعود-السعودية

مقرر الجلسة: أ. سعود بن عبد اهلل الزدجالي 
الباحثون واألبحاث

* كلمة المتحدث الرسمي :  أ.د. عبدالقادر الفاسي الفهري-المملكة المغربية

الجلسة األولى

اليوم:  اإلثنين
التاريخ: 3 -  ديسمبر -  2012

âbƒdG                                              åëÑdG ¿GƒæY                                                            á©eÉ÷G                                                   åMÉÑdG             Ω

9^30-9^15

9^45 -9^30 

10^00 – 9^45

10^15 – 10^00

10^30-10^15

10^45 – 10^30

  ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
 ≈eGó≤dGh ÚKóëŸG ÚH ∫ƒdóŸGh ∫GódG

®ÉØdCÓd ‹’ódG Qƒ£àdG ‘ ÉgôKCGh

øª«dG -ÜEG á©eÉL
ô©°T »≤∏àd áHQÉ≤e :IOÉ°†ŸG IAGô≤dGh IAGô≤dG

ÊGhÒ≤dG ±ô°T øHGh ÊGhÒ≤dG ≥«°TQ øHG ÚH ¢ù«≤dG ÇôeG
»ëª°ùdG OƒªM »∏Y .O                4

…ô¶f ¢VôY :¢üædG º∏Y ájô¶f ‘ ÜÉ£ÿG ¥É°ùJG                                 ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL

Éjõ«dÉe-á«ŸÉ©dG á«eÓ°SE’G á©eÉ÷G                                »∏Y óª Oƒª .O                   1

 ,á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ‘ É¡à«ªgCG :á«aô°üdG ád’ódG ÉjÉ°†b                                                                                                                                                                   

 :iôNC’G ä’’ódG ô°UÉæ©H É¡àbÓY RGôHEGh                                                                                                                                                                              

"ád’ódG º∏©d »æL øHG º«°ù≤J Aƒ°V ‘ á°SGQO"                                                                                                                                                                          

¢üædG äÉ«fÉ°ùdh á«KGÎdG ájƒ¨∏dG äÉ°SGQódG ÚH »°üædG ∂°SÉªàdG

     á«fOQC’G áµ∏ªŸG – á«≤«Ñ£àdG AÉ≤∏ÑdG á©eÉL        IôjÉªY óªMCG áª«∏M .O.CG

               
2

É≤«Ñ£Jh Ó«°UCÉJ ,≥∏©dG IQƒ°S                                                                                                                                                                                          

»eÉà¨dG ∞«°S øH ¿Éª«∏°S .O              

3
 á«°Tƒ∏ÑdG ∞«°S âæH ∫Gƒf                   

…ô¶æŸG óª øH ⁄É°S               
5

ájôHÉ÷G ⁄É°S âæH á«bQ             
    

∫ƒKC’Gh äÉaƒØ°üŸG ájô¶f Aƒ°V ≈∏Y …ƒ¨∏dG ∫GóHE’G                 É°ùfôa - áæeÉãdG ¢ùjQÉH á©eÉL                 ¿ƒàfGQhO ÜÉjO ΩÓ°S .O  6

11^15 – 10^45         á°ûbÉæŸGh äÓNGóŸG                                                                                                        
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اليوم:  اإلثنين
التاريخ: 3 -  ديسمبر -  2012

المحور: األدب
الوقت: 11.30 – 1.45م

المكان: قاعة المؤتمرات

رئيس الجلسة: د. محمود بن سليمان السليمي - سلطنة عمان

مقرر الجلسة: أ. علي بن شافي الشرجي 
الباحثون واألبحاث

* كلمة المتحدث الرسمي :  أ.د. عبدالملك مرتاض-الجزائر

الجلسة الثانية
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اليوم:  اإلثنين
التاريخ: 3 -  ديسمبر -  2012

المحور: األدب
الوقت: 2.30 – 4.30م

المكان: قاعة المؤتمرات

رئيس الجلسة: د. فاطمة عبدالرحمن البريكي-جامعة اإلمارات

مقرر الجلسة: أ. مريم بنت حميد الغافرية 
الباحثون واألبحاث

الجلسة الثالثة )أ(

 

   

  


  


 


  

   

 – 

 –





 –

 –

 –

.)1( القاعة  يف  اجلل�سة  هذه  مع  متوازية  )ب(  الثالثة  • اجلل�سة 
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اليوم:  اإلثنين
التاريخ: 3 -  ديسمبر -  2012

المحور: النحو والصرف
الوقت: 2.30 – 4.30م

المكان: القاعة ) 1 (

رئيس الجلسة: أ.د. عبداهلل بن أحمد المهنا-جامعة الكويت

مقرر الجلسة: أ. عائشة بنت عبد اهلل السيفية 
الباحثون واألبحاث

الجلسة الثالثة )ب(

 

  –  
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اليوم:  اإلثنين
التاريخ: 3 -  ديسمبر -  2012

المحور: المعجم واألصوات
الوقت: 5.00 – 7.30م

المكان: قاعة المؤتمرات

رئيس الجلسة: د. محسن بن حمود الكندي-جامعة السلطان قابوس

مقرر الجلسة: أ. فاضل عباس 
الباحثون واألبحاث

* كلمة المتحدث الرسمي :  أ.د. بكري محمد الحاج - السودان

الجلسة الرابعة

 

 







 –

 –

 –

 –

 –

حفل الختام + البيان الختامي للمؤتمر: 7.00 – 7.30م
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