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 تفاصيل برنامج املؤمتر العاملي
"إسالمية الدراسات اللغوية واألدبية وتطبيقاا"  

 
 اليوم األول

م2009 ديسمرب 21هـ املوافق 1431 حمرم 4 إلثننيا  

 فعاليات حفل االفتتاح
  

  بانكوت هول: املكان
  صباحا 12,00 -8,00: الوقت 

  

  الفقرة  الوقت
  التسجيل  8:45 – 8:00
  ة الرئيسة األوىلاجللس  10:00 -9:00

  وصول كبار الضيوف  10:00
  سيد عريب عيديداألستاذ الدكتور داتو  معايل مدير اجلامعة وصول  10:15
  حممد صديق حاج حسنوصول معايل رئيس اجلامعة تان سري   10:20
   عبد اهللا حممد زين. داتو د املستشار اإلسالمي مبكتب رئيس الوزراء وصول صاحب املعايل  10:30
  من القران الكرمي عطرة تالوة   10:35 - 10:45
  عبد الرمحن شيك . كلمة رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر د  10:45 – 10:50
  )امللتيمديا(عرض إعالمي   10:50 – 10:55
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  سيد عريب عيديداألستاذ الدكتور داتو كلمة مدير اجلامعة   10:55 – 11:05

  عبد اهللا حممد زين. داتو د املستشار اإلسالمي مبكتب رئيس الوزراءب املعايل كلمة االفتتاح يلقيها صاح  11:05 - 11:20
  تدشني جملة الدراسات اللغوية واألدبية  11:20 - 11:30
  تذكارية الدايا اهلتقدمي   11:30- 11:35
  دعاء   11:30 - 11:40
  الصورة اجلماعية  11:40- 12:00

  الغداء  12:00
 

  

  هـ4/1/1431) إلثننيا(م 21/12/2009: اليوم األول
  

9:00-10:00  
 اجللسة الرئيسة

  عبد الرزاق السعدي. د. م.أ: رئيس اجللسة
  )ماليزيا(إبراهيم حممد زين . د.أ :اإلنسانية اإلسالمية ودورها يف أسلمة اللغة واألدب -
  ).املغرب( بنعيسى أمحد بويوزان. د. أ :أسلمة األدب العريب من خالل السنة النبوية الشريفة -

1:00-2:000  الغداء وصالة الظهر 
2:00-4:00  

  اجللسة األوىل
  

 القاعة األوىل
  رئيس اجللسة

  عبد الرمحن شيك. د. م. أ

  القاعة الثانية
  رئيس اجللسة

  حسن إبراهيم. د. أ
  جهود مكي بن أيب طالب القيسي يف علم الصوتيات من خالل كتاب الرعاية

  ).األردن( أجمد علي سعادة. د 
  العريب يف بناء الشخصية املسلمة من خالل تعليم العربية لغري الناطقني ا أثر األدب

  ).عمان( ساجدة هاشم أمحد احليايل. د
  كتاب سيبويه أمنوذجا:                              ٌ                    الدرس  اللغوي  العريب  القدمي  حتليل  للخطاب وبيان لبنائه

  ).األردن(فيصل إبراهيم صفا  .د. أ
  أثر القرآن الكرمي يف شعر الفرزدق

  ).األردن(إمساعيل أمحد العامل   .د 

  أبو حمجن الثقفي املتأرجح بني املعصية والطاعة  أثر الداللة اللغوية يف التأويل عند املفسرين
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  ).فلسطني( ختام سليمان . د  ).األردن( كمال أمحد املقابلة. د 
  اإلسالم وعروبة اللسان، قراءة معرفية يف العالقة بني اللغة والدين

  ).قطر(رشيد بلحبيب  .د. أ  
  أثر القرآن الكرمي يف ترسيخ إسالمية الشعر

  ).ليبيا( عائشة أمحد سامل حسن . د
  أثر أسلمة مصطلح املورفيم يف الدرس اللغوي العريب

  زكريا عمر. د /خالد عثمان يوسف . د 
  إسالمية املعرفة يف ختصص النقد األديب وتأثريها يف الثقافات احلديثة

  .ة أنيماشاؤنمعروف سراق 
  إحصاء أبنية الفعل الثالثي ارد وحتليلها

  حنفي بن دولة . د
  تدريس مهارة الكالم بني النظرية والتطبيق

  حممود حممد علي. د
  أسلمة مناهج اللغة العربية يف الصومال؛ الفرص والعقبات

  عبده عمر شوري. د/ حممد علي عمر   .د
  ليلعرض وحت اإللتزام يف األدب اإلسالمي

  عاصم شحادة علي .د /مرضيانا بنت مات إسحاق 
  إضاءآت قرآنية حول أثر اللغة العربية يف تطور العلوم واملعارف اإلنسانية؛ دراسة موضوعية

  أشرف حممد زيدان
  تعليم البالغة العربية يف املؤسسة التعليمية املاليزية، اإلشكاليات واملعاجلات

  إدريس بن عبد اهللا .د. أ/  موفق عبداهللا القصريي  .د. م. أ
  أسلمة اللسانيات واالخنراط يف اإلسهامات املعاصرة للغربيني

  عاصم شحادة علي. د
  شعر احلكمة عند الشعراء النصارى يف العصر األموي من منظور إسالمي

  ).األردن(منذر ذيب كفايف . د. م. أ
حممد إبراهيم خليفة الشوشتري . د: ةإسهامات علماء النحو واللغة يف إسالمية الدراسات اللغوي 

  )إيران(
  )اإلمارات( عبد امللك عبد الوهاب أنعم: التفاعل بني النحو وأصوله والفقه وأصوله

4:00-4:30   االستراحة وشرب الشاي والقهوة 
4:30-6:30  

 اجللسة الثانية
 

 القاعة األوىل
 رئيس اجللسة

صاحل تنقاري. د  

 القاعة الثانية
 رئيس اجللسة

عارف علي عارف. د .أ  
دراسة تأصيلية تطبيقية: حاجة العلوم اإلسالمية إىل اللغة العربية  

).قطر(حسن يشو . د  
                                                               بردة البوصريي يف رحاب الشعر األندلسي، منوذج إلسالمي ة الدراسة األدبية

  ).مصر( علي الغريب الشناوي . د. أ
ظرية التضمني التخاطيب عند جرايس داللة األقتضاء عند علماء املسلمني األوائل يف ضوء ن  

).األردن( وليد حسني. د  
  يرايندب اإلوراق األأسالمي من خالل دب اإلاأل

  )إيران(علي أكرب ربيع نتاج . د) / إيران( حسني يوسفي آملي. د 
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                                      إسالمي ة اللغة العربية وآداا وتطبيقاا
)أوغندا(مبارك صاحل لوبانغا    

  ة األدب يف ضوء املفاهيم العامة                  األدب اإلسالمي وإسالمي 
  ).اجلزائر( أمحد دكار. د 

إسهامات الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة يف إسالمية علوم اللغة من خالل كتابه دراسات يف 
 أسلوب القرآن الكرمي

).السعودية( أمحد مطر عطية .د  

                                               األدب اإلسالمي وإسالمي ة األدب يف ضوء املفاهيم العامة
  ).السعودية( الشبيليليلى عبد . د 

 اإلمام القشريي وجهوده يف أسلمة الدراسات اللغوية؛كتاب حنو القلوب أمنوذجا
أمحد قاسم كسار .د /جماهد مصطفى جت. د.أ /ذو الكفل حممد يوسف. د.أ   

  صورة املرأة يف الشعر السعودي املعاصر يف الشعر االجتماعي السعودي
  .مت داودمرمي بنت /  زمري عارفني. د.م.أ 

 الترمجة وأثرها يف إسالمية العلوم واآلداب اإلنساين
صالح الدين الندوي األزهري.د  

                                              العامل البوسنوي حسن كايف وإسالمي ة مناهجه األدبي ة
  علي أكرب ضيائي 

                             الترمجة وأثرها يف إسالمي ة املعرف
 هاين بن عبد اهللا ال ملحم

  العقاد وإسالمياته
  رمزي سودنج 

)جمموعات األخبار أمنوذجا( ...التعليم اإللكتروين يف تدريب أساتذة اللغة العربية مبركز اللغات تطبيقات  
نورالدين أمحد. د /عبد الوهاب زكريا. د /إبراهيم سليمان. د  

  احلداثة يف ظل اإلسالمية قراءة يف شواهد معاصرة
 .)السعودية(احلامد  أمحد عبد اهللا. د

  
ربية يف معهد التحفيظ والقراءات بشاه علم؛ دراسة حتليلية وتقومييةبرنامج تعليم اللغة الع  
فطري نور العني /حممد الباقر حاج يعقوب. د   

  أبو احلسن الندوي وأدب التقدميات
  منجد مصطفى جت. د.أ

 

  

  هـ5/1/1431) لثالثاءا(م 22/12/2009: اليوم الثاين
  

8:30-10:30  
 اجللسة الرئيسة

  منجد مصطفى جت .د .أ: رئيس اجللسة
  ).السعودية(حممد خضر عريف . د.أ:                                                                             بعض الطروحات الفكرية لتيار احلداثة الشعرية العربية والرد  عليها من منظور إسالمي -
  ).السعودية(نعمان عبد احلميد بوقرة . د. أ: قراءة وصفية: الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إىل التأصيل اإلسالمي للمنهج -

  االستراحة وشرب الشاي والقهوة- 10:30
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11:00  
11:00 -1:00  

 اجللسة الثالثة
 القاعة األوىل
 رئيس اجللسة

  أنيس طه. د. م. أ

  القاعة الثانية
  رئيس اجللسة

  إمساعيل حسانني. د
  حركة الترمجة وأثرها يف العامل اإلسالمي

  ).السعودية( سعيد بن أمحد األفندي . د
                                         بي ة يف عصر املعلومات الواقع والدور املنتظر                   إسالمي ة الدراسات األد

  ).السودان( حممد حسن عطا املنان .د

                                                              معامل إسالمي ة اللغة عند األصوليني من خالل كتاب البحر احمليط للزركشي
  ).الكويت(عبد احملسن أمحد الطبطباين  . د

                                    إسالمي ة الشخصي ة يف روايات جنيب الكيالين
  )السعودية( حةحممد حييي حممد أبو مل . د

                                        إسهامات الفقهاء يف إسالمي ة اللغة العربية
  ).اإلمارات( عبد اهللا عبدالرمحن السعدي . د

                          اإلسالمي ة وسؤال النقد األديب
  )املغرب(  بشرى عبد ايد تاكفراست .د

أصول اللسانيات النصية يف دراسات علوم القرآن آليات التماسك النصي الزركشي والسيوطي 
  :جنيأمنوذ

  ).اجلزائر(عمران رشيد . د

  مفهوم الشهيد والشهادة يف الشعر اإلسالمي
  ).إيران(كربى روشن فكر 

  دراسة يف املنهج: تعليم اللغة العربية للسياحة يف املنظور اإلسالمي
  .عبد الرمحن بن شيك. د.م.ا  / زاليكا بنت آدم 

  اللمحات اإلسالمية يف شعر حممد حممود الزبريي
  .سلمى بنت احلاج أمحد. د.م.أ / مد قاسم العنسيعفاف حم 

  خصوصية برنامج تعليم العربية يف العامل اإلسالمي؛ املعهد العريب النيجريي أمنوذجا
  حممد الباقر حاج يعقوب. د/ موسى حممد األول ألونبيجا  

                                      مفهوم االلتزام اإلسالمي يف املعارك األدبي ة
  عبد الناصر صبري. د 

                           ّ                                                      ية الذاتية واستراتيجيات تعل م اللغات يف إجادة اللغة العربية يف جامعة العلوم اإلسالمية دور الدافع
  املاليزية؛ دراسة مسحية جتريبية

  ميكائيل إبراهيم. د 

  : رؤيا وحتديات  منهج األدب العريب يف اجلامعات احلكومية املاليزية
  .جئ راضية ميزة / فابية حاج مامينج. د

مركز اللغات ( عليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيادور املعلم يف ت
  والتنمية العلمية أمنوذجا

  حممد أمحد صاحل. د 

  املوجة الثالثة ىف حركة جتديد الشعر العرىب احلديث من منظور النقد اإلسالمى
  عالء حسين املزين .د
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  )                            دراسة حتليلية يف الت راث اللغوي(ال       ّ                      أثر ال لغة العربية يف علم االتص
  نونة عمار صماري

                                          جدلي ة أسلمة األدب العريب؛ اإلشكالي ة واملفهوم
  نصر الدين إبراهيم أمحد حسني . د.م.ا

  الغداء وصالة الظهر  1:00-2:00
2:00-4:00  

اجللسة الرابعة(  
 القاعة األوىل
 رئيس اجللسة

موفق القصريي. د. م. أ  

 القاعة الثانية
 رئيس اجللسة

نصر الدين إبراهيم أمحد حسني د. م. أ  
  )الدر النثري للمالقي أمنوذجا(مالمح من علم األصوات يف القراءات القرآنية 

  ).السعودية(                       حممد حس ان بن حسين الطي ان .د 
  إسهامات الروائي الباكستاين نسيم حجازي يف إسالمية األدب؛ رواية التراب والدم أمنوذجا

  ).باكستان( مد على غوريحم .د.م.أ
  مناهج تعليم العربية لغري الناطقني ا وميزاا لإليرانيني خاصة

  ).إيران( زهراء رمحاين 
   هـ 900هـ  إىل   50جتليات املد اإلسالمي يف احلركة الشعرية املغربية من 

  .)املغرب(عزاين العارم . د
  المانتشار الثقافة العربية ومفرداا من خالل اإلس

  البحث باإلجنليزية) األردن( حممود علي الكناكري. د.ا 
. د - 47 :لعمرو بن األهتم املنقري ختصيب لغة اخلطاب الشعري يف ضوء الرمز الديين، قراءة من قصيدة

  )األردن واهلند( حممد ثناء اهللا الندوي. د/  حممد علي ابنيان
  ةالبنية اللغوية والنحوية بني تشومسكي وخليل عماير

  ).األردن( عاطف فضل. د.أ
  التشبيه والتمثيل يف األمثال النبوية، دراسة بالغية مقارنة

  ).نيجريا( إدريس لقمان سيكوين 
  ظاهرة التعريب وتأثريها يف إسالمية اللغة العربية بني التراث واملعاصرة

  انتصار حممد سامل الطياري
 احلوار يف القرآن الكرمي، سورة يوسف أمنوذجا

)األردن( حممد أبو مسور زياد  
  الفطرة واإلسالم وتأصيلهما للقيم األخالقية يف اللغة واألدب

  إمساعيل حسانني أمحد حممد. د
  نظرية األدب اإلسالمي يف ضوء مقتضيات العصر احلديث

  ).بنغالديش( حممد جنم احلق الندوي .د 
  اللسانية العربية بني األصالة واملعاصرة يف ضوء اإلسالمية

  نور عزيزي إمساعيل / رجب أمحد عودة .د 
  شعر األسلمة يف ضوء األسلمة

 أياد عبد اهللا .د

  لغة السلوك أساس التضامن اإلنساين
  تاج الدين يوسف

                                                                            اهلوية اإلسالمية يف األدب التسعيين اجلزائري؛ رواية سي دة املقام لواسيين األعرج أمنوذجا
 ).اجلزائر(  حبيبة العلوي

  لعربية الراقية يف احلوار والتفاوض؛ دراسة حتليلية تأصيليةالتعابري ا
  عبد الرمحن بن تشيك .د.م.أ

  رؤية مقاصدية لألدب والنقد
  )املغرب(سعيد الغزاوي . د
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  االستراحة وشرب الشاي والقهوة  4:00-4:30
4:30-6:30  

  اجللسة اخلامسة
  

  القاعة األوىل
  رئيس اجللسة

  أكمل حزيري. د

  القاعة الثانية
  رئيس اجللسة

  أمحد عمران بن سليم. د. م. أ
                                      ترمجة القرآن الكرمي رؤية إسالمي ة معاصرة

  ).السعودية(حممد بن ناصر  .د
                                                 التعريف بالرموز اإلسالمي ة من خالل ترمجة املسرح العريب

  ).أسبانيا( وليد صاحل اخلليفة .د 
  الكرمي أمثلة تطبيقية من القرآن - الترديد ودوره يف تعديد املعاين

  ).األردن( أمحد حسن الربابعة. د/  حسن حممد الربابعة. د
  الثقافة اإلسالمية يف النصوص األدبية املختارة يف تعليم العربية للناطقني بالفارسية

  ).إيران( مرمي جاليل / نركس كنجي
  خصوصية لغة نصوص الوحي

  ).السعودية( سليمان بن إبراهيم العايد .د.أ 
                      مي ة يف شعر حسن األمرايناحلداثة اإلسال

  ).األردن( حامد صادق قنييب .د.أ 
  الدراسات الصوتية العربية يف اإلسالم

  ).األردن( هالة العبوشي. د.أ 
  عبد العزيز محودة منوذجا"احلداثة يف ظل اإلسالمية 

  .) البحرين(عبد القادر فيدوح .د.م.أ
  يف إسالمية اللغة العربية املشترك اللفظي يف احلديث النبوي الشريف وتأثريه

  فاطمة سو يان مي 
  دور األدب املقارن يف عاملية األدب اإلسالمي

  ).قطر( يوسف مسلم أبو العدوس. د.أ
  ملعلم اللغة املستدامة الذاتية                      معامل إسالمي ة يف التنمية 

  دم خريآعبد اهللا حممد  .د  
  رفقا بالعربية؛ دراسة تأصيلية يف التراث العريب

  ).السودان( اهللا الدارويت عوض .د
. د  –77 :حنو جتديد الفكر لتصميم مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها يف إطار مفهوم إسالمية املعرفة

  فؤاد حممود رواش
  يف الشعر العريب املعاصر) ص(شخصية الرسول 

  ).ليبيا( ناجية مولود الكالمي .د 
                               نظرة إسالمي ة جتاه اللغة واملعرفة

  توين مرتضى حيي 
  الشعراء املخضرمون ومدى تأثرهم باإلسالم

  ).األردن( عيد محد اخلريشه .د 
  مبادئ ترمجة النص الديين يف دراسات الترمجة احلديثة من منظور إسالمي

  أكمل حزيري.د /  جمدي إبراهيم .د.م.أ 
  تأصيلية                                                                 نظرات يف أصول النحو العريب، وأصول الفقه اإلسالمي، دراسة عربية إسالمي ة

  عبد الرزاق عبد الرمحن السعدي .د.م.أ 
  مأدبة العشاء على شرف مدير اجلامعة  8:00-9:30

 



8 

 

  

  هـ5/1/1431 )األربعاء(م 23/12/2009: اليوم الثالث
  

30 :8-30 :
10  

  اجللسة السادسة

  القاعة األوىل
  رئيس اجللسة

  أبو سعيد حممد عبد ايد. د. أ

  القاعة الثانية
  رئيس اجللسة

  روسين بن سامه. د
                                                                       الس ياق وأثره يف بيان الد اللة؛ دراسة تأصيلية تطبيقية يف غريب احلديث النبوي

  ).السودان( شاذلية سيد حممد السيد. د 
  علم السيمياء بني التغريب والتأصيل اإلسالمي

  ).اجلزائر( كلثوم مسعودي / عبيدة صبطي
  عالقات التالزم اللفظي يف القرآن الكرمي

  ).قطر(مد عبداهللا علي العبيدي حم.د
  املنهج اإلسالمي يف أدب مصطفى صادق الرافعي

  ).إيران( رضوان باغباين 
  علم اللغة اجلغرايف بني حداثة املصطلح وأصوله لدى العرب

  ).السعودية( عبد العزيز بن محيد احلميد. د.م.أ
  النص القرآين يف منظور الدراسة األدبية؛ املوقف واملنهج

  ).السعودية(عبد الرمحن بن رجاء اهللا السلمي . د 
                                                                كتاب فن  الشعر ألرسطوطاليس وأثره يف الثقافة العربية من خالل الترمجة

  ).إيران( علي أصغر قهرماين مقبل
                                              نظرة نقدية إسالمي ة لظاهرة الغموض يف شعر احلداثة

  أنس حسام سعيد النعيمي 
                   يا؛ دراسة تأصيلي ةنظرية عبور الثقافة اإلسالمية إىل ماليز

  عبد الغين يعقوب فطاين. د
                                                                     ًأثر النقاد العرب يف إسالمية الدراسات األدبية والنقدية ابن قتيبة أمنوذجا 

 )السعودية(مطلق الشايع . د
                                                          ْ ه ل  طع ن  سيبويه  يف بعض القراءات؟ دراسة تأصيلي ة يف الن حو الع ريب 

  .                     صاحل حمجوب حمم د التنقاري. د
                                   َ  ُ  َ    ألخالقية يف شعر الزهد عند داود جتاين أ د ي ك ي ل ي ك ن القيم ا

 الصارميعبد الوهاب عبد القهار 

  واو العطف وأثرها يف اختالف الفقهاء
  م السعديظيعقوب نا .د 

  الثانيةالنهضة مهمة الترمجة يف 
  ).إيران(  طاهره زاد فرج 

  مناهج تعليم اللغة العربية يف معهد الراية بأندونيسيا
  ).السعودية(عبداهللا بن ناصر القرين . د

  النحو العريب يف خدمة النص القرآين، أداة حلفظه أم وسيلة أساسية لفهمه
  ).فلسطني( عمر حممود أمحد مسلم .د 

                                                     نقد اد عاء تأثري الفكر اليوناين على بدايات النحو العريب
  صاحلة بنت يعقوب .د 

  معامل وظائف اللغة من منظور إسالمي
  و سعيد حممد عبد ايدبأ .د.أ 
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10:30 -
11:00  

  االستراحة وشرب الشاي والقهوة

11:00 -1:00  
  اجللسة  السابعة

  القاعة األوىل
  رئيس اجللسة

  حممد أمان اهللا. د. م. أ

  القاعة الثانية
  رئيس اجللسة

  منور املبارك حممد .د
                              الروافد اإلسالمي ة للبحث النحوي

  ).اإلمارات( مصطفى أمحد عبد العليم .د.م.أ
  إسهامات العلماء واألدباء يف إسالمية األدب املاليزي احلديث

   روسين بن سامه .د 
  النظام اللغوي للقران الكرمي سرارأمن 

  )العراق(حسن منديل حسن العكيلي .د.أ
                                                                   منطلقات إسالمي ة أساسية حملتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

  ).يرانإ(عيسى متقي زاده  .د
  هل تضيف أحكام التجويد جديدا إىل لسان البشر؟: لغات خمتلفة..لسان الفطرة، أصوات واحدة

  ).أمريكا(ر أمينة عبد الرازق عام 
                  ِ                ْ              الن حو  و الف ق ه  مظـاهر  الت أثـر  و نـواحي الت طبيـق

  ).السعودية(عبد اهللا اللحياين  .د

  احلديث لسانيات التراث واخلطاب اللساين العريب
  ).السعودية( حممد العياشي صاري .د

  )عناية املسلمني باللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي(نظرات يف كتاب 
  ).السعوية( عبداهللا بن سرحان القرين. د

  حملات من جهود الشيخ بكر بن عبداهللا أبو زيد يف إسالمية األلفاظ اللغوية
  ).يةالسعود(سعيد بن علي بن عبدان الغامدي  . د

  قراءة يف روايتني لنجيب حمفوظ: ثالثية األمل والفقر واإلغواء
  النقر عبد الرزاق حسن 

  املخاطب واملعطيات السياقية يف ضوء كتاب سيبويه
  ).السعودية(خالد بن عبد الكرمي بسندي  . د 

  سالمية العاملية مباليزياتأصيل القيم اإلسالمية يف مناهج اللغة العربية املقررة يف مركز اللغات باجلامعة اإل
  عبد الرمحن أبو شريعة .د 

  خمصصات الدالله التركيبيه لدى األصوليني
  ).األردن(حممد علي فاحل مقابلة . د 

  دراسة تأصيلية :النبويبالغة البيان 
  سعد الدين منصور وأمحد اتىب .د.م.ا 

  صورة اآلخر يف التراث اجلاحظ منوذجا
  ماجدة محود .د

  يات اللغوية يف روايات جنيب الكياليناملستو
 ).السعودية( عبداهللا إبراهيم الزهراين. د.أ

  دراسة حتليلية يف قسم الفعل: املعاجم العربية املاليوية الثنائية املختارة
  حنفي دولة. د/  نور أزلينا 

  التكامل بني علمي اللغة والتفسري
  رضوا ن مجال األطرش. د 

 



10 

 

  

  احلفل اخلتامي
  هـ20/11/1428 املوافق ،م23/12/2009 :ألربعاءايوم 

  الفقرة  الوقت
  وصول الضيوف  2:00
  وصول مدير اجلامعة  2:10
  تالوة القرآن الكرمي  2:15-2:25
  نظيمية، يلقيها رئيس اللجنة التتوصيات املؤمتر قراء  2:25-2:35
  كلمة ممثل املشاركني يف املؤمتر  2:35-2:45
   امعةكلمة مدير اجل  2:45-2:55
  الدعاء  2:55-3:00
  االستراحة وشرب الشاي والقهوة  3:00-3:30
  )بوترا جايا(رحلة سياحية إىل   3:30-6:30

 


